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Domagam się natychmiastowego zaprzestania naliczania za mój segment tak zwanych 

opłat eksploatacyjnych, oraz pobierania funduszu remontowego z powodu braku podstawy 

prawnej. Żądam także ustanowienia dzierżawy wieczystej gruntu na którym posadowiony jest 

mój dom i przeniesienia na mnie jego własności. 

 

u z a s a d n i e n i e  

 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 1 ust. 5) nie daje 

spółdzielni podstaw do zarządzania moim budynkiem: 

• Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia, lub mienia jej członków 

na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości. 

Również odliczenia na fundusz remontowy nie znajdują podstawy prawnej (Art. 6 ust. 3):  

• Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz 

obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. 

Nic mi nie jest wiadomo, aby umowa o zarządzanie została z właścicielem zawarta. 

Właścicielem budynku, za którego wybudowanie zapłaciłem jest zaś miasto stołeczne 

Warszawa – właściciel gruntu, bowiem zgodnie z Art. 48 kodeksu cywilnego: 

• Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w 

szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne 

rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

Budynek mógłby stanowić osobną własność jedynie w przypadku, gdyby grunt na którym 

został posadowiony (Art. 235 ust. 1 kc) był przedmiotem użytkowania wieczystego: 
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• Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią 

jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył 

zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste. 

Sporną sprawą może być co najwyżej własność nakładów poniesionych na wzniesienie 

budynku. Właścicielem nakładów mogę być ja, lub czasowo spółdzielnia – do chwili 

przeniesienia na mnie własności domu. 

Ponadto ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 1 określa przedmiot działalności 

spółdzielni mieszkaniowych. Przedmiotem działalności spółdzielni może być między innymi: 

• budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych 

własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o 

innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych (ust. 2 

pkt. 1
1
). 

• budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków 

własności tych domów (ust. 2 pkt. 3). 

W ustawie wyraźnie rozróżniono przeznaczenie budynków posiadające lokale oraz 

przeznaczenie domów jednorodzinnych. Oczywiście dom jednorodzinny nie jest budynkiem 

posiadającym odrębne lokale, nie jest zatem przeznaczony na przykład do ustanawiania na 

rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w nim lokali. Ani 

ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statut spółdzielni Przy Metrze nie daje podstaw 

do naliczania właścicielom domów jednorodzinnych opłat analogicznych jak w przypadku 

ustanowionych spółdzielczych własnościowych praw do lokali. 

Przewłaszczenie domu jednorodzinnego zapewniała mi także umowa, którą podpisałem ze 

spółdzielnią. Przewidziany umową przydział domu miał być jedynie czteromiesięcznym 

okresem przejściowym pomiędzy zakończeniem budowy, a rozliczeniem i przeniesieniem 

własności. Przewłaszczenia jednak, pomimo wielokrotnych ponagleń spółdzielnia nie dokonała 

na rzecz żadnego z 16 właścicieli domów jednorodzinnych. W ciągu 13 lat! 

 

 

 

z poważaniem 
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