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DORĘCZENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny przesyła Panu 
w załączeniu odpis opinii w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w 
Warszawie przeciwko Zofii Maciejewska-Saratie, Zbigniewowi Saratie zobowiązując do 
zobowiązać do wskazania czy kwestionuje Pan opinię, a jeśli tak to do złożenia zarzutów na
piśmie, wskazania czy wnosi Pan o dopuszczenie dowodu z uzupełniającej pisemnej albo ustnej
opinii tego lub innego biegłego sądowego w terminie miesiąca pod rygorem uznania, iż nie
kwestionuje Pan opinii.

Przed przybyciem do gmachu 
w Sądzie zasadami bezpieczeństwa 
internetowej Sądu.

Z upoważnienia K równika Sekretariatu
sekretarz sądo\k y Marzena Mazurczak

Sądu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi 
epidemiologicznego opublikowanymi na stronie

„Sąd informuje, że strony/uczestnicy i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich numerów telefonów 
oraz adresów mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem. Informacje o toku postępowania można uzyskać za 
pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu do spraw za pośrednictwem tego Portalu. Wymaga to 
jedynie założenia w nim konta, co jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i 
jego szerokich możliwościach można uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na 
bardzo sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy”.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako zamieszczone w sądowym
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O P I N I A B I E  G Ł E G O

w sprawie o sygn. akt I C 3456/19
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 
1 Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51 a. 00-873 Warszawa

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie 

przeciwko Zbigniewowi Sarata. Zofii Maciejewskiej-Sarata

o zapłatę

sporządzona przez
biegłego sądowego
mgr Wiesława Zwolińskiego

Warszawa, dnia 14 grudnia 2021 r.
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1. Formalnoprawna podstawa opracowania.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział 

Cywilny z dnia 20 września 2021 r.

2. Przedmiot opinii.

Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii na okoliczność:

a) weryfikacji prawidłowości dokonanego przez Spółdzielnię naliczenia zadłużenia 

pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej -  Saraty z tytułu opłat za eksploatację 

i utrzymanie domu jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej położonego 

w Warszawie przy ul. Lanciego 9B w Warszawie należnych na rzecz Spółdzielni w okresie 

od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. z rozbiciem na poszczególne 

miesiące oraz dokonaniem ewentualnie własnych wyliczeń w tym zakresie;

b) ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w okresie 

od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. związanych z utrzymaniem 

i eksploatacją segmentu posadowionego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie;

c) ustalenia, czy Spółdzielnia w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 

2019 r. w odniesieniu do nieruchomości posadowionej przy ul. Lanciego 9B w Warszawie 

stosowała zasady wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

tj. przenoszenia kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku 

następnym.
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3. Podstawy faktyczne opinii.

• Akta sprawy o sygnaturze: I C 3456/19 Sądu Rejonowego dla Warszawy - 

Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, - IV tomy, zawierające kolejno 

ponumerowanych 748 kart.

• Dokumenty udostępnione przez powódkę w odpowiedzi na wystąpienie 

opiniującego.

4. Podstawy prawne, literatura pomocnicza i inne źródła wiedzy.

1) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. -  Prawo spółdzielcze.

2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

3) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

4) Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania 

opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze” (Załącznik 

do Uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2019 z dnia 25.04.2019 r.).

5) Sprawozdanie finansowe SM „Przy Metrze” za okres od 01.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.

6) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7) Sprawozdanie finansowe SM „Przy Metrze” za okres od 01.01,2019 r.

do 31.12.2019 r.

8) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków.

10) Decyzja WA.RET.070.1.177.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 

24 kwietnia 2018 r. zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego 

Warszawy ... .

11) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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12) Uchwała Nr LYITl/l 623/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

12 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

13) Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

14) Portal internetowy: „infor.pl"

15) Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze".

5. Stan faktyczny opinii ustalony na podstawie akt sprawy oraz 
udostępnionych dokumentów.

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 23.08.1997 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Przy Metrze" a Panem Zbigniewem Saratą zawarta została Umowa nr 210 

(karty nr 61 - 64 akt sprawy). Przedmiotowa umowa dotyczy budowy domu

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, o powierzchni całkowitej (wraz z poddaszem 

użytkowym i garażem) 188,75 m2 zlokalizowanego na działce o powierzchni ok. 210 m2, 

położonego przy ul. Lanciego.

Karty nr 9 i 10 akt sprawy stanowią dokumenty odpowiednio pn. „Przydział domu 

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych", którego 

adresatem jest Pan Zbigniew Sarata oraz „Zobowiązanie”. Z treści „Zobowiązania” 

wynika, iż podpisujący przyjął na siebie m.in. obowiązek wnoszenia opłat z góry do 10-go 

dnia każdego miesiąca. Dokument nosi datę 20.04.2001 r.

Spółdzielnia ponosi koszty związane z eksploatacją posiadanych zasobów, którymi obciąża 

użytkowników lokali. W pokrywaniu kosztów użytkownicy (członkowie spółdzielni 

i osoby niebędące członkami) uczestniczą zgodnie ze stosownymi przepisami określonymi 

w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Powyższe obowiązki określone zostały także w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze", gdzie w § 13 stwierdzone zostało m.in.:

„1. Do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem
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nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu obowiązani są:

1) członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali;

2) pozostali użytkownicy lokali (...)”.

Zgodnie z definicją określoną w § 4 Statutu Spółdzielni:

„Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

(...)

18. użytkowniku lokalu -  oznacza to członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem 

Spółdzielni posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, 

najemcę lokalu, osobę wspólnie zamieszkującą oraz inne osoby faktycznie korzystające 

z lokali w zasobach Spółdzielni, w tym bez tytułu prawnego”.

Zasady rozliczania kosztów utrzymania zasobów określone są stosownymi regulaminami 

uchwalanymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Jednym z podstawowych dokumentów 

jest Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat 

za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Jak wynika z zapisu w § 3 „Regulaminu”:

„2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzą następujące nieruchomości:

(...)

i) nieruchomość nr 9 - część działki ewidencyjnej nr 4/1, oznaczona nr 4/42 -  budynki 

usytuowane przy ul. Lanciego 9.

Spółdzielnia, stosownymi powiadomieniami, informowała Pana Zbigniewa Saratę 

o wysokości opłat za lokal przy ul. Lanciego 9 m. B3.

W pierwszym dla analizowanego okresu powiadomieniu (karta nr 269 akt sprawy) 

Spółdzielnia informowała, że od 01 czerwca 2019 r. opłaty za eksploatację i utrzymanie 

przedmiotowego lokalu wynoszą:

I. Opłaty na rzecz Spółdzielni:

Eksploatacja 193,08 m2 X 2,56 zł/m2 = 494,28 zł

Fundusz remontowy 193,08 m2 X 0,50 zł/m2 96,54

11. Zaliczki na dostawę ciepła:

Podgrzanie wody 6,88 m3 X 14,16 zł/m3 97,42

Centralne ogrzewanie 193,08 m2 X 1,02 zł/m2 = 196,94
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III. Opłaty za media i usługi na rzecz pozostałych dostawców:

Zaliczka na wodę 13.71 m3 x 9,85 zł/m3 135,04

Dzierżawa ciepłomierza 1 X 8, 15 8,15

IV. Opłaty na rzecz Gminy:

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 X 60,00 60,00 zł

Podatek od nieruchomości 193,08 m2 X 0,06 zł/m2 = 11,58

Dzierżawa terenu (pow. wspólna) 11,35 m2 X 0,35 zł/m2 = 3,97

Dzierżawa terenu rezerwa (pow. wspoina) ll,35m 2 X 0,68 zł/m2 = 7,72

Podatek od gruntu 184,00 m2 X 0,04 zł/m2 = 7.36

Podatek od gruntu (pow. wspólna) 11.35 m2 X 0,04 zł/m2 = 0,45

Dzierżawa terenu 184,00 m2 X 0,35 zł/m2 = 64,40

Dzierżawa terenu -  rezerwa 193.08 m2 X 0,68 zł/m2 = 131,29

V. Inne opłaty związane z lokalem:

Zakup i montaż wodomierzy 2 X 1,25 2,50

Razem opłata za lokal (I + II + III + IV + V) 1.317,64 zł

W oparciu o udostępnione informacje (zawarte zarówno w dokumentach składających się 

na akta sprawy jak i w materiałach dodatkowo udostępnionych przez powódkę 

w odpowiedzi na wystąpienie opiniującego), możliwe jest odniesienie się

do poszczególnych pozycji opłat wykazanych w zestawieniu.

Jako celowe należy przede wszystkim wskazać na różnicę pomiędzy powierzchnią domu 

wykazaną w Umowie nr 210 z dnia 23.08.1997 r. wynoszącą 188,75 m2 a powierzchnią 

przyjętą do naliczeń opłat.

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez powódkę (załącznik nr 1 do niniejszej opinii) 

z dokonanej inwentaryzacji (dokument nosi datę 12.09.2001 r.) wynika, iż segment nr 3, 

którego użytkownikiem jest p. Sarata. ma powierzchnię wynoszącą w świetle tynków

193,08 m2. Ponieważ przydziału lokalu dokonano z datą 20.04.2001 r. należy przyjąć, 

że pomiaru dokonano w już istniejącym obiekcie i przedstawia on wartość nie teoretyczną 

(zakładaną) -  jaką zapewne podano w Umowie, lecz rzeczywistą.

Powyższe potwierdzone zostało również w treści odpowiedzi na sprzeciw od nakazu 

zapłaty z dnia 27 stycznia 2020 r., gdzie odnośnie powyższego stwierdzone zostało (karta 

nr 109 akt sprawy):

„Spółdzielnia do rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości przyjmuje powierzchnię użytkową całkowitą, zgodnie z obmiarem (...)
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z 12 września 2001 r. z której wynika, że powierzchnia segmentu pozwanych wynosi

193,08 m2. Zestawienie to zawiera powierzchnie wynikające z obmiarów dokonanych 

w świetle murów i tynków, natomiast wielkości wskazane w pozwoleniu na użytkowanie 

(...) pochodzą z projektu architektoniczno-budowlanego”.

Odnośnie poszczególnych pozycji opłat stwierdzić można co następuje.

Eksploatacja

Uchwałą nr 21/2018 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie: Uchwalenia Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok (załącznik nr 2 

do niniejszej opinii) przyjęty został Plan gospodarczy. W Planie przedstawione zostały 

m.in. szczegółowe wysokości zmienionych stawek opłat z poszczególnych tytułów. 

Zawarte zostały w Załączniku nr 2 do w/w uchwały (załącznik nr 3 do niniejszej opinii).

W uchwalonym Planie gospodarczo-finansowym (przedstawiony w części, stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej opinii) zaprezentowane zostały m.in. „Przyjęte założenia 

do przygotowanego Planu ...”. Podane zostało m.in.:
„1. Kalkulacja stawek opłat jest oparta o wyniki nieruchomości z 2017 roku i prognozę 

wyniku w roku 2018 oraz przewidywane koszty do poniesienia w 2019 roku. Kalkulacja 

odniesiona jest do powierzchni użytkowej lokali, za wyjątkiem domofonów i opłaty 

komunalnej, które rozliczane są na lokal oraz wodomierzy, których jednostką kalkulacyjną 

jest sztuka.

(...)

3. Koszty ogólne Spółdzielni rozliczane są zgodnie z Regulaminem GZS, a następnie 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz 

ilości miejsc postojowych.

(...)

7. W Planie przyjęto, że nadwy żka bilansowa (zysk) Spółdzielni w części (...) zostanie 

przeznaczona przez Walne Zgromadzenie na obniżenie opłat eksploatacyjnych dla 

członków Spółdzielni.”

Wykonanie Planu za rok 2018 dla Nieruchomości nr 9 Powódka przedstawiła dodatkowo. 

Zestawienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej opinii.

Pismem z dnia 27.11.2018 r. (załącznik nr 6 do niniejszej opinii) skierowanym 

do użytkowników lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9 (lokale położone 

w budynkach przy ul. Lanciego 9) SM „Przy Metrze” poinformowała m.in. iż z dniem
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1 marca 2019 roku ulegają zmianie opłaty wprowadzone na podstawie Planu gospodarczo- 

finansowego na 2019 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2018 z dnia 

29 października 2018 roku.

Tytułem: „eksploatacja podstawowa członek” przedstawiono stawkę dotychczasową 

w wysokości 2,65 zł/m2 oraz stawkę wynikającą z Planu 2019 w wysokości 2,56 zł/m2. 

Dodatkowo podano, że „Stawki zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odrębnie dla każdej nieruchomości.”

Ustalona w wysokości 2,56 zł/m2 stawka zastosowana została w opłacie za lokal 

pozwanych.

Fundusz remontowy

Uchwałą nr 29/2017 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 r. nr 25/2016 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo-finansowego na 2017 rok w części dotyczącej 

lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9 w zakresie odpisu na fundusz remontowy, 

dokonano zmiany wysokości opłaty w tym zakresie (załącznik nr 7 do niniejszej opinii). 

Obowiązującą dotychczas miesięczną stawkę w wysokości 1,50 zł/m2 powierzchni 

użytkowej lokalu obniżono do wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

Zmienione w/w Uchwałą stawki opłat obowiązywały od dnia 01.04.2017 roku.

Powyższe zostało również ujęte w „Przyjętych założeniach do przygotowanego Planu 

gospodarczo-finansowego na 2019 rok”, gdzie w pkt. 4 zapisano:

„Odpis na Fundusz Remontowy dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi 

1,50 zł/m2, za wyjątkiem nieruchomości nr 9 (segmenty ), gdzie wynosi 0,50 zł/m2.”

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem opłat, dla analizowanego okresu, tj. od czerwca 

2019 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w powyżej przedstawionej wysokości, 

tj. 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (segmentu) pozwanych.

Podgrzanie wody

Na wysokość zastosowanej opłaty składają się dwa elementy, tj. przyjęta wielkość zużycia 
oraz koszt podgrzewu 1 m3.

Z przedstawionego przez powódkę „Rozliczenia kosztu podgrzania wody oraz kosztu gazu 

za 2018 rok” w odniesieniu do lokalu Lanciego 9, lok. B3 (załącznik nr 8 do niniejszej
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opinii) wynika, iż roczne zużycie ciepłej wody (podgrzanej) w lokalu wyniosło 78,65 m3. 

Stanowi to, iż średnie miesięczne zużycie wynosiło w tym okresie 6,55 m3. Przyjęta 

w zestawieniu opłat wartość wynosi 6.88 m3. Podkreślić jednak należy, iż (jak to 

przedstawiono w „Przyjętych założeniach do przygotowanego Planu gospodarczo- 

finansowego na 2019 rok”, koszty i przychody za media opomiarowane (centralne 

ogrzewanie, zimna woda, podgrzew wody, gaz) rozliczane są bez wynikowo, na podstawie 

zaliczek i rozliczeń okresowych.

Drugim elementem jest koszt podgrzewał. Jak wynika z zestawienia pn.: „Ciepła woda 

2018 rok (lokale mieszkalne i użytkowe)” stanowiącego załącznik do Wniosku 

dotyczącego wprowadzenia nowej wysokości zaliczek z tytułu podgrzewu wody, 

obowiązujących od 1 lipca 2019 roku (załącznik nr 9 do niniejszej opinii), stawka 

obowiązująca od 1 lipca 2018 roku dla Nieruchomości nr 9 wynosiła 14,16 zł/m3. 

Taka stawka obowiązywała także w Czerwcu 2019 r. i została wykazana w zestawieniu 

opłat za lokal (segment) pozwanych.

Centralne osrzew>anie

Z przedstawionego przez powódkę „Rozliczenia indywidualnego” lokalu pozwanych 

(załącznik nr 10 do niniejszej opinii) za okres: 01.01.2018 -  31.12.2018 wynika, 

iż w okresie tym koszty użytkownika wyniosły 3.400,29 zł natomiast wniesiona przedpłata 

wyniosła 2.328,54 zł. Rozliczenie wykonano z datą 22.05.2019 r. Na podstawie 

dokonanego rozliczenia ustalana jest przedpłata miesięczna dla kolejnego okresu. 

Zastosowana dla miesiąca Czerwca 2019 r. opłata wynika z rozliczenia za poprzedni okres. 

Ustalona została opłata w wysokości 196,94 zł.

Zaliczka na wodę

Na wysokość zastosowanej opłaty składają się dwa elementy, tj. przyjęta wielkość zużycia 

oraz koszt 1 m3 wody.

Z przedstawionego przez powódkę „Rozliczenia kosztów zużycia wody” za okres 

31.12.2018 -  30.06.2019 dotyczącego lokalu (segmentu) pozwanych (załącznik nr 11 

do niniejszej opinii) wynika, że w okresie tym łączne zużycie wody wyniosło 75,7 m3. 

Stanowi to, iż średnie miesięczne zużycie wynosiło w tym okresie 12,62 m3. Przyjęta 

w zestawieniu opłat dla Czerwca 2019 r. wartość wynosi 13,71 m3 i ustalona została 

na podstawie wcześniejszego rozliczenia. Jak już zostało powyżej wskazane, koszty 

i przychody za media opomiarowane (centralne ogrzewanie, zimna woda. podgrzew wody, 

gaz) rozliczane są bez wynikowo, na podstawie zaliczek i rozliczeń okresowych.
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Drugim elementem jest koszt 1 m3 wody.

Przy powyższym należy wskazać, iż koszt ten jest niezależny od Spółdzielni. Aktualna 

taryfa obowiązująca dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz okolicznych gmin 

zatwierdzona została Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa obowiązuje 

od 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 roku. Łączna cena za wodę i ścieki m.in. 

na terenie m. st. Warszawy wynosi 9,85 zł brutto. Taka cena zastosowana została również 

w rozliczeniu lokalu pozwanych.

Dzierżawa ciepłomierza

Uchwałą nr 12/2015 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego liczników ciepła 

(załącznik nr 12 do niniejszej opinii) wprowadzono miesięczne opłaty w zróżnicowanej 

wysokości, tj. 5,50 zł lub 6,50 zł netto.

W przypadku lokalu pozwanych zastosowana została opłata 6,50 zł + 23% VAT = 8,00 zł. 

Opłata wprowadzona została od 1 lipca 2015 r.

Aneksem nr 1/2019 do umowy dzierżawy, zawartym pomiędzy SM „Przy Metrze” a firmą 

„ista Polska” Sp. z o.o. wprowadzona została nowa cena usługi dzierżawy ciepłomierza 

(załącznik nr 13 do niniejszej opinii). Urealniona została cena dzierżawy w oparciu 

o wskaźnik inflacji, w wysokości 2%. W miejsce dotychczasowej opłaty miesięcznej 

wynoszącej 6,50 zł netto (8,00 zł z uwzględnieniem 23 % stawki YAT) wprowadzona 

została oplata: 6,63 zł netto (8,15 zł z uwzględnieniem 23% stawki VAT).

Stawka taka ujęta została w Planie gospodarczo-finansowym SM „Przy Metrze” na rok 

2019 i wykazana w Załączniku nr 2 do uchwały nr 21/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni 

z dnia 29.10.2018 r.

Informacja odnośnie powyższego przekazana została również w treści pisma z dnia 

27.11.2018 r. skierowanego do użytkowników lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwestia dotycząca wysokości opłat ponoszonych z tego tytułu wynika z ustaleń 

niezależnych od Spółdzielni.

Uchwałą nr ŁVIII/1623/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 

2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia
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stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wprowadzono m.in. regulację w myśl 

której:

„(...) § 4.1. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

( . . .)

c) 60 zl od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego”.

Zgodnie z informacją udzieloną przez powódkę, oplata w przypadku segmentu pozwanych 

naliczana była w odniesieniu do trzyosobowego gospodarstwa domowego.

Podatek od nieruchomości

Pismem z dnia 29.05.2018 r. (załącznik nr 14 do niniejszej opinii) skierowanym 

do użytkowników lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9, SM „Przy Metrze” 

poinformowała m.in. iż z dniem 1 września 2018 roku ulegają zmianie opłaty wnoszone 

z tytułu podatku od gruntu i nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy terenu i utworzonej 

rezerwy, wprowadzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 6/2018 z dnia 

23 kwietnia 2018 roku (załącznik nr 15 do niniejszej opinii). Jak podano dalej w treści 

pisma, „Uzasadnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 września 2018 roku jest 

wprowadzenie w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz 

ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przy Metrze” w/w uchwalą nowego sposobu podziału kosztów związanych z gruntem 

działki 4/42 (nieruchomość nr 9).”

W przypadku podatku od nieruchomości podane zostało, iż stawka wynosi 0,06 zl i jest 

liczona od powierzchni użytkowej lokalu.

Zgodnie z przedstawionymi przez powódkę informacjami, podatek od nieruchomości 

wyliczony został następująco:

Łączna powierzchnia użytkowa 16 segmentów: 3.080,32 m2;

Roczna kwota podatku od nieruchomości: 2.371,85 zł;

W przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stanowi to rocznie: 0,77 zł/m2 natomiast 
miesięcznie: 0,06 zł/m2.

W przypadku lokalu (segmentu) pozwanych opłata miesięczna z tego tytułu wynosiła:

193,08 m2 x 0,06 zł/m2 = 11,58 zł

Opłata w tej wysokości zastosowana została w przedstawionym zestawieniu opłat za lokal.
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Dzierżawa terenu (pow. wspólna)

Przywołanym już powyżej pismem z dnia z dnia 29.05.2018 r. skierowanym 

do użytkowników lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9, SM „Przy Metrze” 

poinformowała także o wysokości opłaty za dzierżawę terenu -  powierzchnię wspólną. 

Podane zostało, iż stawka wynosi 0,35 zł. Z zestawienia opłat wynika, iż opłata naliczona 

została od powierzchni wynoszącej 11,35 m2.

Z przedstawionych przez powódkę informacji dotyczących powyższego wynika: 

Powierzchnia działki 4/42 (Nieruchomość nr 9) wynosi: 4.089,00 m2;

Łączna powierzchnia działki, na której stoją segmenty w liczbie 16, do wyłącznej 

dyspozycji użytkowników segmentów wynosi: 3.908.00 m2;

Niezagospodarowany kawałek działki 4/42 -  nazywany powierzchnią wspólną -  stanowi 

różnicę pomiędzy wielkościami: 4.089,00 — 3.908,00 i wynosi: 181,00 m2.

Wszyscy użytkownicy segmentów ponoszą koszt utrzymania tego kawałka, w zakresie 

podatku od nieruchomości, dzierżawy terenu oraz dzierżawy terenu -  rezerwy.

Opłata miesięczna z tytułu dzierżawy powierzchni wspólnej terenu w odniesieniu do lokalu 

(segmentu) pozwanych wyliczona została następująco:

11,35 m2 x 0,35 zł/m2 = 3,97 zł

Dzierżawa terenu -  rezerwa (pow. wspólna)

Fakt zastosowania pozycji kosztów pn. „dzierżawa terenu -  rezerwa” został wskazany 

w „Przyjętych założeniach do przygotowanego Planu gospodarczo-finansowego 

na 2019 rok”, gdzie w pkt. 6. Zapisano:

„Dla nieruchomości posiadających grunty w dzierżawie utrzymana zostaje dodatkowa 

pozycja kosztów oraz stawka (dzierżawa terenu -  rezerwa), której wysokość została 

ponownie skalkulowana, na pokrycie ewentualnych zobowiązań w przypadku przegrania 

procesów z m. st. Warszawa o ustalenie stawki dzierżawnej.”

Przywołanym wyżej pismem z dnia 29.05.2018 r. użytkownicy lokali mieszkalnych 

w Nieruchomości nr 9 poinformowani zostali, że stawka dla tej pozycji ustalona została 

w wysokości 1,55 zł/m2.

Z udzielonego przez powódkę wyjaśnienia wynika jednak, iż po przeanalizowaniu sporu 

sądowego toczonego z m. st. Warszawa w sprawie zmiany wysokości czynszu 

dzierżawnego w 2008 r„ Spółdzielnia postanowiła obniżyć wysokość opłaty pobieranej 

z tytułu dzierżawy terenu -  rezerwy, z 1,55 zł/m2 na 0,68 zł/m2. Powyższe wynikało 

z prognozowanej przez SM „Przy Metrze” wysokości rozstrzygnięcia.
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W konsekwencji powyższego, opłata miesięczna z tego tytułu w odniesieniu do lokalu 

(segmentu) pozwanych wyliczona została następująco:

11,35 n r x 0.68 zł/m2 = 7,72 zł

Podatek od gruntu

Przywołanym wyżej pismem z dnia 29.05.2018 r. skierowanym do użytkowników lokali 

mieszkalnych w Nieruchomości nr 9, SM „Przy Metrze” poinformowała także o wysokości 

opłaty tytułem podatku od gruntu. Podane zostało, iż stawka wynosi 0,04 zł i liczona jest 

od powierzchni gruntu wydzielonego do wyłącznego użytkowania dla danego segmentu.

Z zestawienia opłat wynika, iż opłata naliczona została od powierzchni wynoszącej

184,00 m2.

Jako wyjaśnienie do powyższego powódka wskazała:

Powierzchnia działki 4/42 (Nieruchomość nr 9) wynosi: 4.089,00 nr;

Niezagospodarowany kawałek działki 4/42 -  nazwany powierzchnią wspólną -  stanowi 

powierzchnię 181,00 m2.

Różnica, tj. 3.908,00 m2 stanowi łączną powierzchnię działek, na której posadowione są 

poszczególne segmenty, do wyłącznej dyspozycji ich użytkowników. W przypadku 

segmentu pozwanych powierzchnia ta wynosi 184.00 m2.

Opłata miesięczna z tytułu podatku od gruntu w odniesieniu do lokalu (segmentu) 

pozwanych wyliczona została następująco:

184,00 m2 x 0,04 zł/m2 = 7,36 zł

Podatek od grunta (pow. wspólna)

Ustaloną dla podatku od gruntu stawkę w wysokości 0,04 zł/m2 odniesiono w tym 

przypadku do powierzchni wspólnej wynoszącej 11,35 m2.

Opłata miesięczna z tego tytułu w odniesieniu do lokalu (segmentu) pozwanych wyliczona 

została następująco:

11,35 m2 x 0.04 zł/m2 = 0,45 zł

Dzierżawa terenu

W przywołanym powyżej piśmie z dnia 29.05.2018 r. skierowanym do użytkowników 

lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9, SM „Przy Metrze” poinformowała

0 wysokości miesięcznej opłaty z tego tytułu. Podane zostało, iż stawka wynosi 0,35 zł

1 liczona jest od powierzchni gruntu wydzielonego do wyłącznego użytkowania dla danego 

segmentu.
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Z zestawienia opłat wynika, iż opłata naliczona została od powierzchni wynoszącej

184,00 m2.

Zgodnie z przedstawionymi przez powódkę informacjami, opłata w tym przypadku 

wyliczona została następująco:

Roczna kwota z tytułu dzierżawy gruntu wynosi: 17.351,68 zł. Odniesiona do powierzchni 

działki 4/42 wynoszącej 4.089,00 m2 stanowi opłatę w przeliczeniu na 1 m2 w wysokości: 

4,24 zł/m2. W odniesieniu do miesiąca opłata ta wynosi 0,35 zł/m2.

Jak było to już wskazane, w przypadku segmentu pozwanych powierzchnia do wyłącznej 

dyspozycji jego użytkowników wynosi 184,00 m2.

Opłata miesięczna z tego tytułu obliczona została w wysokości:

184,00 m2 x 0,35 zł/m2 = 64,40 zł

Dzierżawa terenu -  rezerwa

Jak zostało to powyżej przedstawione Spółdzielnia na podstawie prognozowanej 

wysokości rozstrzygnięcia w sprawie sporu sądowego toczonego z m. st. Warszawa 

w sprawie zmiany wysokości czynszu dzierżawnego w 2008 r., ustaliła wysokość opłaty 

pobieranej z tytułu dzierżawy terenu -  rezerwy, w kwocie 0,68 zł/m2.

Ustalona stawka odniesiona została do powierzchni użytkowej segmentu, tj. 193,08 m2. 

Wyliczona w ten sposób opłata stanowi kwotę w wysokości: 131,29 zł.

Zakup i montaż wodomierzy

Uchwałą nr 42/2017 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 20 listopada 2017 r. 

w' sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu planowanego zakupu i montażu wodomierzy 

w zasobach SM „Przy Metrze” (załącznik nr 16 do niniejszej opinii) wprowadzona została 

miesięczna opłata dla lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu planowanego zakupu 

i montażu wodomierzy bez odczytu radiowego w wysokości 1,25 zł brutto za jeden 

wodomierz. Datę wprowadzenia opłaty ustalono na 1 marca 2018 roku.

W przypadku lokalu (segmentu) pozwanych oplata naliczona została za zamontowane 

wodomierze w1 ilości 2 sztuk. tj. łącznie w wysokości 2,50 zł.

Kolejnymi powiadomieniami (karty nr: 270 -  273 akt sprawy). Spółdzielnia informowała 

pozwanych o opłatach obowiązujących w Lipcu, Sierpniu, Wrześniu i Październiku 2019 r.
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W porównaniu do opłaty obowiązującej w Czerwcu, opłata za Lipiec zmieniła się 

w odniesieniu do następujących pozycji:

II. Zaliczki na dostawę ciepła:

Podgrzanie wody 6,88 m3 x 19,10 zł/nT = 131,41

Centralne ogrzewanie 193,08 m2 x 1,75 zł/m2 = 337,89

Jak było to już powyżej wskazywane, jednym z elementów składających się na wysokość 

zastosowanej opłaty z tytułu podgrzania wody jest koszt podgrzewu. W przywoływanym 

już wcześniej zestawieniu pn.: „Ciepła woda 2018 rok (lokale mieszkalne i użytkowe)” 

stanowiącym załącznik do Wniosku dotyczącego wprowadzenia nowej wysokości zaliczek 

z tytułu podgrzewu wody, obowiązujących od 1 lipca 2019 roku (załącznik nr 9 do 

niniejszej opinii), stawka obowiązująca od 1 lipca 2019 roku dla Nieruchomości nr 9 

ustalona została w wysokości 19,10 zł/m3. Taka stawka obowiązywała w Lipcu 2019 r. 

oraz kolejnych miesiącach analizowanego okresu, tj. Sierpniu, Wrześniu i Październiku 

2019 r. Stawka taka została wykazana w zestawieniu opłat za lokal (segment) pozwanych.

Załącznik nr 10 do niniejszej opinii stanowi przedstawione przez powódkę „Rozliczenie 

indywidualne” lokalu pozwanych za okres: 01.01.2018 -  31.12.2018 dotyczące centralnego 

ogrzewania. Rozliczenie przedstawione zostało z datą 22.05.2019 r. Z rozliczenia wynika, 

iż w okresie tym koszty użytkownika wyniosły 3.400,29 zł. Na podstawie powyższego 

określona został przedpłata na przyszły okres rozliczeniowy. Przedpłatę ustalono 

w wysokości 338,80 zł miesięcznie. Tak ustalona wysokość przedpłaty odniesiona została 

do powierzchni użytkowej lokalu (segmentu) pozwanych, tj. 193,08 m2. Obliczona w ten 

sposób wartość wyniosła 1,75 zl/m2. Przedstawiona w zestawieniu opłat wysokość kwoty 

dla tej pozycji ustalona została jak poniżej:

193,08 m2 x 1,75 zł/m2 = 337,89 zł

Inne opłaty oprócz wyżej wymienionych nie uległy zmianie. Łączna oplata za lokal 

(segment) pozwanych w wyniku wprowadzonych zmian wyniosła 1.492,58 zł.

Na podstawie powyższych ustaleń wskazać można, iż opłaty z tytułu użytkowania lokalu 

(segmentu) pozwanych w analizowanym okresie wynosiły:

Czerwiec 2019 r.: 1.317,64 zł

Lipiec 2019 r.: 1.492,58 zł

Sierpień 2019 r.: 1.492,5 8 zł
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Wrzesień 2019 r.: 1.492,58 zł

Październik 2019 r.: 1.492,58 zł

Spółdzielnia dokonywała okresowego rozliczenia mediów.

Załącznik nr 8 do niniejszej opinii stanowi przedstawione przez powódkę „Rozliczenie 

kosztu podgrzania wody oraz kosztu gazu za 2018 rok”. Rozliczenie dotyczy lokalu 

(segmentu) pozwanych i dotyczy okresu: 01.01.2018 r. -  31.12.2018 r. W wyniku 

dokonanego rozliczenia wykazana została nadpłata w wysokości 436,26 zł. Dokument 

posiada datę 28.05.2019 r. oraz zawiera następującą uwagę:

„Powyższy wynik rozliczenia należy zsumować z rozliczeniem za centralne ogrzewanie. 

Ewentualną sumaryczną niedopłatę prosimy uregulować w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia rozliczenia. Ewentualną sumaryczną nadpłatę należy potrącić przy najbliższej 

opłacie za lokal.”

Załącznik nr 10 do niniejszej opinii stanowi przedstawione przez powódkę „Rozliczenie 

indywidualne” dotyczące centralnego ogrzewania za okres: 01.01.2018 -  31.12.2018. 
Rozliczenie dotyczy lokalu (segmentu) pozwanych. Zgodnie z zapisem na dokumencie, 

rozliczenie wykonano 22.05.2019. W wyniku dokonanego rozliczenia wykazana została 

niedopłata w wysokości ł .071,75 zł.

Załącznik nr 11 do niniejszej opinii stanowi „Rozliczenie kosztów zużycia wody” za okres: 

31.12.2018 -  30.06.2019. Rozliczenie dotyczy lokalu (segmentu) pozwanych. W wyniku 

dokonanego rozliczenia wykazana została nadpłata w wysokości 46,47 zł. Dokument 

posiada datę 29.08.2019 i zawiera adnotację:

„Prosimy o skorygowanie najbliższej opłaty za lokal o wskazaną wyżej nadpłatę lub 

niedopłatę.”

Załącznik nr 17 do niniejszej opinii stanowi udostępniona przez powódkę „Karta kontowa” 

lokalu: Lanciego 9 m. B3, którego użytkownikami są pozwani. Z przedstawionego 

dokumentu wynika, że w analizowanym okresie, pozwani nie wnosili żadnych opłat 

z tytułu użytkowania przedmiotowego lokalu.

17



6. Wnioski końcowe.

Przedmiotem mniejszej opinii jest odniesienie się do wskazanych kwestii, w tym:

a) weryfikacji prawidłowości dokonanego przez Spółdzielnię naliczenia zadłużenia 

pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej -  Saraty z tytułu opłat za eksploatację 

i utrzymanie domu jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej położonego 

w Warszawie przy ul. Lanciego 9B w Warszawie należnych na rzecz Spółdzielni w okresie 

od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. z rozbiciem na poszczególne 

miesiące oraz dokonaniem ewentualnie własnych wyliczeń w tym zakresie;

Na podstawie analizy przedstawionych w aktach oraz dodatkowo udostępnionych 

dokumentów możliwe jest zweryfikowanie stanu rozliczeń pomiędzy powódką oraz 

pozwanymi w zaznaczonym okresie.

Na potrzeby powyższego opiniujący przyjmuje następujące założenia.

1. Ustalone obciążenia z tytułu użytkowania przedmiotowego lokalu wynosiły 

w poszczególnych miesiącach:

Czerwiec 2019 r.: 1.317,64 zł

Lipiec 2019 r.: 1.492,58 zł

Sierpień 2019 r.: 1.492,5 8 zł

Wrzesień 2019 r.: 1.492,58 zł

Październik 2019 r.: 1.492.58 zł

2. Jako obowiązujący termin wnoszenia opłat opiniujący przyjął zgodnie z postanowieniem 

zawartym w § 14 Statutu SM „Przy Metrze”, 15 dzień miesiąca, za który oplata jest 

należna.

3. W analizowanym okresie powódka dokonała rozliczenia mediów. W oparciu o adnotacje 

dokonane na przedstawionych dokumentach, opiniujący przyjmuje następujące daty tych 

rozliczeń:

a/ Rozliczenie kosztu podgrzania wody za okres: 01.01.2018 r. -  31.12.2018 r. wykazujące 

nadpłatę w wysokości 436.26 zł.

Zgodnie z adnotacją na dokumencie noszącym datę 28.05.2019 r., nadpłata potrącona 

zostaje przy najbliższej opłacie za lokal, tj. z datą 15 czerwca 2019 r.
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b/ Rozliczenie indywidualne dotyczące centralnego ogrzewania za okres: 01.01.2018 r. -  

31.12.2018 r. wykazujące niedopłatę w wysokości 1.071,75 zł.

Dokument jako datę wykonania rozliczenia wskazuje 22.05.2019 r.

Opiniujący przyjmuje jako termin wniesienia zapłaty, termin najbliższej opłaty za lokal, 

tj. 15 czerwca 2019 r.

c/ Rozliczenie kosztów zużycia wody za okres: 31.12.2018 r. -  30.06.2019 r. wykazujące 

nadpłatę w wysokości 46,47 zł.

Zgodnie z adnotacją na dokumencie noszącym datę 29.08.2019 r., nadpłata potrącona 

zostaje przy najbliższej opłacie za lokal. tj. z datą 15 września 2019 r.

4. Zgodnie ze wskazaniem w ,.Karcie kontowej” opiniujący przyjmuje, iż w analizowanym 

okresie pozwani nie dokonywali wpłat z tytułu użytkowania lokalu.

Dodatkowo opiniujący wskazuje, że dla wyliczenia kwot odsetek posłużył się kalkulatorem 

odsetkowym udostępnionym na portalu internetowym „infor.pl”.

Od dnia 01.01.2016 r. zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

07.01.2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, wysokość odsetek ustawowych 

za opóźnienie wynosiła 7% w stosunku rocznym.

Stan rozliczenia lokalu przedstawiono w poniższym zestawieniu.

L .p . M i e s i ą c / r o k Z obow iązan ie
( z ł )

W p ła ta
( z ł )

S a ld o
n a ra s ta ją c o

( z ł ) Ł

O d se tk i

( z ł )

1 . C z e rw ie c  2 0 1 9  r.

1.317,64 
(-) 436 ,26  

1.071,75 
1.906,66 

(15 .06 .2019  r.)

0 ,0 0 1.953,13 
(15 .06 .2019  r.)

10,11

2. L ip ie c  2 0 1 9  r. 1.492,58 
(15 .07 .2019  r.)

0 ,0 0
3.445,71 

(15 .07 .2019  r.)
19 ,82

3. S ie rp ie ń  2 0 1 9  r. 1.492,58 
(15 .08 .2019  r.)

0 ,0 0
4 .938 ,29  

(15 .08 .2019  r.)
2 7 ,4 7

4. W rz e s ie ń  2 0 1 9  r.

1.492,58 
(-) 46 ,47 

1.446,11 
(15 .09 .2019  r.)

0 ,0 0
6 .384 ,40  

(15 .09 .2019  r.)
3 4 ,2 8

5. P a ź d z ie rn ik  2 0 1 9  r. 1.492,58 
(15 .10 .2019  r.)

0 ,0 0
7.876,98

(15 .10 .2019  r.)
2 4 ,1 7

O d s e t k i  r a z e m :  1 1 5 ,8 5
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Reasumując, odnosząc się do przedmiotu opinii należy stwierdzić, iż w wyniku 

dokonanego rozliczenia stwierdzić można zadłużenie pozwanych wobec powodowej 

Spółdzielni za okres od 01 Czerwca 2019 r. do 31 Października 2019 r. wynoszące: 

7.876,98 zł.

Odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.10.2019 r. wynoszą: 115,85 zł.

Odnośnie kolejnych kwestii wynikających z przedmiotu opinii stwierdzić należy 

co następuje.

b) ustalenie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w okresie 

od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. związanych z utrzymaniem 

i eksploatacją segmentu posadowionego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” prowadzi swoją działalność w oparciu o ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa a także w oparciu o regulacje i zasady zawarte 

w dokumentach obowiązujących w Spółdzielni, w tym m.in. w „Regulaminie rozliczania 

kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu”.

W części w/w Regulaminu pn. „Koszty gospodarki zasobami Spółdzielni” wskazane 

zostało m.in.:

„1. Koszty gospodarki zasobami Spółdzielni obejmują w szczególności następujące rodzaje 

kosztów:

a) koszty bezpośrednie eksploatacji zasobów ewidencjonowane na poszczególne budynki,

(...)

b) koszty eksploatacji podstawowej ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości,

(...)

c) koszty ogólnej działalności Spółdzielni, w tym w szczególności:

- koszty osobowe pracowników,

- koszty utrzymania biura Spółdzielni,

- koszty usług prawnych, informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowych, 

pocztowy ch, szkoleniowych, itp.,

- ubezpieczenia majątkowe,

- koszty samorządowe.

(...)
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4. Działalność eksploatacyjna w poszczególnych nieruchomościach prowadzona jest 

na zasadach pełnego, wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, co oznacza, że ewidencja 

kosztów i przychodów prowadzona jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

W treści w/w Regulaminu, w odniesieniu do zasobów Spółdzielni, stwierdzone zostało 

m.in.:

„Zasoby Spółdzielni

( . . . )

2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzą następujące nieruchomości:

(...)

i) nieruchomość nr 9 -  część działki ewidencyjnej nr 4/1, oznaczona nr 4/42 -  budynki 

usytuowane przy ul. Lanciego 9;”

Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie koszty można wyodrębnić i przypisać do konkretnej 

nieruchomości a tym bardziej do konkretnego lokalu -  czy w tym przypadku segmentu. 

Odbiorcą dostarczanych towarów czy świadczonych usług zazwyczaj nie są konkretne 

nieruchomości lecz Spółdzielnia, która jest nabywcą rachunków czy faktur wystawianych 

przez wykonawców, usługodawców czy jednostki państwowe i samorządowe. Podział 

kosztów następuje w oparciu o przyjęte kryteria opisane w wewnętrznych regulaminach 

czy też wynikające z podejmowanych uchwał.

Do poszczególnych nieruchomości przypisane są zarówno koszty związane bezpośrednio 

z daną nieruchomością jak i koszty pośrednie, związane z działalnością podstawową 

Spółdzielni, mające charakter wspólny.

Z uwagi na powyższe nie jest możliwe ustalenie rzeczywistych kosztów związanych 

z utrzymaniem i eksploatacją segmentu (lokalu) Pozwanych, gdyż koszty takie nie są 

indywidualnie dla lokali ewidencjonowane.

c) ustalenie, czy Spółdzielnia w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 

2019 r. w odniesieniu do nieruchomości posadowionej przy ul. Lanciego 9B w Warszawie 

stosowała zasady wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

tj. przenoszenia kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku 

następnym.

Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

stanowi, iż „różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości,
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zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których 

mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji 

i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym”.

W odpowiedzi na wystąpienie opiniującego powódka przedstawiła Sprawozdania 

finansowe SM „Przy Metrze” za okresy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Części przedstawionych dokumentów stanowią 

odpowiednio załączniki nr 18 i 19 do niniejszej opinii. Załączone zestawienia prezentują: 

„13. Dane dotyczące wyniku na nieruchomościach” oraz 

„14. Dane dotyczące wykorzystania funduszu remontowego”.

Z przedstawionych danych wynika, iż stany wykazane na dzień 31.12.2018 r. odpowiadają 

stanom na dzień 01.01.2019 r„ tzn. Bilans zamknięcia roku 2018 stanowi Bilans otwarcia 

roku 2019. Powyższe dotyczy każdej z ujętych w zestawieniu nieruchomości.

Załącznik nr 20 do niniejszej opinii stanowi fragment udostępnionego przez powódkę 

„Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania 
Finansowego”, dotyczącego badania sprawozdania Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przy Metrze” za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (pierwsze dwie strony). 

W dokumencie stwierdzone zostało m.in.:

„(...) roczne sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 

i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego 

i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi 

zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (...) oraz 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa 

i postanowieniami statutu jednostki,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.”

Powyższe pozwala stwierdzić, iż powodowa Spółdzielnia w analizowanym okresie 

stosowała zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

tj. przenoszenia kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku 

następnym. biegły sadowy

U1 Erazmaz Zakroczymi 14 m 87 
ul L 03- 185 Warszawa /


