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Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowycn w brzmieniu
obowiazujacym w 2001 r. (Dz. U 2001.4.27) Czlonek spoldzielni ubiegajqcy sit? 0

ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu wnosi wklad budowlany wedlug zasad

W sprawie rozliczenia kOSZll)W budow- dornow jednorodzinnych w z.abudowie
szeregowej przy ul. Lanciego :j a-s zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego
Migdalowa J ustalono, ze ostateczne rozliczenie WW. zadania zatwierdzone zostalo

uchwala nr 47/2001 z dnia \0 wrzesnia 2001 r. Rady Nadzorczej, podjeta na podstawie §6
71S( 3 .Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM "Przy Metrze" \111

brzrnieniu przyjetyrn uchwala nr 46/200l z dnia 27 sierpnia 2001 r. W oparciu 0 powyzsze
rozliczenie ustalone zostaly przvpadajace na poszczegolnych Czlonkow koszty budowv
dom6w. Terrnin wyrnagalnosci wniesienia przez nich pelnych wkladow budowlanych

przypadal w clniu 16 listopada 2001 r.

Konsek wencja ostuiecznego rozlu.zenia koszrow budow- jesi w zaleznosci od wvniku
1e):'.\)rozlicz.enia ~)h()Wl(\.7ek rzlonka zaplacenia spoldzielni roznicy miedzv wysokoscia
osiatecznie IIS1310n\l('h k(!sz,i(!.m budowx a wvsokoscia wstepnie usialonego wkladu
hudowlanego. Idory czlonek \\ calosri lub v. czesr i juz wniosl do spoldzielni. albo prawo

')irzvmania nd spoldz ie lni lwmll' l\1zni('\ miedz., tak ustalonvm i wniesionvm wkladern
hudowlanvm 8 wysokoscia osraiecznie ustalonvch kosztow budowv Czlonek spoldzieini
moze kwesiionowar wvnik Lal< dok.manego rozliczenia 118 drodze wewnatrzspoldzielczej

luh P(IS1\T)('WClni(1 SqdOWPl!t

Osiatecznego rozliczenia kosziow budowy dokonuje spoldzielnia mieszkaniowa. kieruiac
sic zasadami okreslonvmi 1\ statucie lub I~' podjeiych na jego podsiawie uchwalach jej
organow, W tvm regulaminem rozliczenia. Zwvkle rozliczenia dokonuie zarzad 113

l'odSlalvJ( )_;i~,i(l i sposol». !1l7Iic,wni'(j nstalonvch \\' uregulowaniach wewneirznvch. 11.

<;ii1iLH'if- i n'~UlalllJllie !mlifZClnii1 Rozliczenie pndlega zarwierdzeniu przez rade

nadzorcza (organ lWJ11wlJl\ spoldzielm I\'.' fornne siosownei uchwalv

Zatem statui pownuen okreslac zasady ustalania wysokosci kosztow lokalu w

inwestycjach prowadzonych przez spoldzielnie. IV szczegolnosci zakres swobody zarzadu
w ksztaltowaniu wysokosci i terrninow wnoszenia zaliczek na wldad W umowach z

czlonkami oraz terrniny uiszczenia ostatniej (uzupelniajacej) czesci wkladu, koniecznej do
, ' C) ~

przewlaszczenia lokalu na rzecz czlonka lub jego nastepcy prawnego. Umowa powinna

przenosic te zasady, uszczegolowione stosownie do warunkow danej inwestycji, \v tym
zwlaszcza \71/ zakrcsie .warunkow finansowania dlugosci realizacji zadania

inwestycyjnego.
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2) W sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomosci gruntowej, na kt6rej
zrealizowano ornawiana inwestycje wskazac nalezy, ze kwestia ta Jl1H istoiny wplvw na
realizacje obowiazku przeniesienia wlasnosci lokali i dornow jednorodzinnych na

uzytkowuikow, okreslouego \/.,;arlo 52 usm w zwiazku z. art. 235 ups (przepisy ''1.,1

brzmieniu obowiazujacym \V 200 1 r.).

! uwagi Ili) powvz sz« dzialajac na postawie przepisow (//'1 () i(l I-ISrUW)' Prawo

spoldzielcr« (doh) UPS). zwrocilem sie do Spoldzielni (\ zbadanie w rok u aktualnie
rrwajacej lustracji m.m przedsiawionego przez Pana Posla zarzuiu istnienia ewentualnych
roznic w sposobie rozliczenia kosztow budowy lokali w budynkach wielolok alowvch
segmentach mieszkalnvch.

IlIil'.'.'71Wl7i(J\'1 ,'I'/; ,/(}i\'C'ZI..j( \ (·iJ inwestvcji Migdalowo I' oro' l-ISf(fir-:il rtodatkowvch
i/1I1ii(21[C)'('/i ZI.I,(!,udl7lcJJ:) wniesionvrh prze: czlonkow spoldzieln' brak iniornuui) o ."()ZI1YI71

\'j)I),I'O/JiI-' rorliczenu. tokuti mieszkalnvch 11' budynku wielolokalowym i segmentach

nncsrkulnwh ;'(1/('1)" /wiurc] nir /7/07e sie odniesc sie do /e,,<;o nrawidlowos. i /

I Hi II'e.~;r:7 protokolow tustracii W zakresu. iuwesrvcji

Spoldzielnia poinforrnowala, ze ,,1/ stosunku do uzytkownikow, ktorzy nie wniesli W vr».
terminie w calosci wkladow budowlanych rozstrzygniecia skierowane zostaly na droge
postepowania sadowego: (cytuje) "Obecnie Hi toku pozostaje siedem spraw, 2 (ego w

trzech w pierwsrej insiancji \III -oparciu 0 opinie bieglych zapadly juz wyroki
uwzgledniajqce 11' calosci (wiednejsprawie) lub ZI10C271t'j czesci In110tv dochodzone 2 tego
t1l/U/U prZP2 Spoldzielnie ' (kopie orzeczen \\1 posiadaniu Ministerstwa). W dniu 1(i

listopad» ')(11 I :Iph'))(jl dziesiecioletni termin przedawnienia wszr lknh r.iszczen
'Wi<:j7(l)"i\(']1 / (,sii'llf, /n, n, 'c17.lj(·2.eni~nllvjsziOw budowv dornow \~iW\, iermirue 1)111«,

w<ien / uabvwcow '\111osi 1-(lZt'W przeciwko Spoldzielni () z.wror nadplarnneg« wkladu
"IICi(,wj,me.g(· ,)(id;i\'lll ', rn :1i' nm()(·JlYlli wvrokiem Sqdu (Hi) ygc)\\'eg( dniii /6
P<1Z<l:;-iCl'lllk;1 )()()./ I rkopia .n zec.zeniu W posiadaniu Ministerstwa:

okreslonych HI statucie iW umowie, W wysokosci odpowiadajacej calosci kosztow budowv
przvpadajqcych /10 jego lokal. .lezeli cz~H' wkladu budowlanego zostalu sfinansowana z

zaciqgnietego prze2 spoldzielnie kredytu 110 sfinansowanie kosztow budowy danego
lokalu. czlonek iesi O/)Oll'iq2aJ1Y do splat)! tego k;:edytu WI'02 2 odsetkarni 11' czesci

przypadajqcej najego lokal "
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Spoldzielnia podniosla iakze. iz (cytuje) j,.,) w swietle zawartych 7//11011'2 Nabywcami,
przeniesienie tytulu prawnego do dzialki, wiqzac sie musi Z koniecznosciq uprzedniego
ustalenia z m.st. Warszawn i Nabywcami domow i lokali Hi budynkach mieszkalnych
zadania i71westycyjnego "NJigdalowa 1" warunkow organizacyjno - finansowych
poniesienia kosziow przeksztalcenia prawa do dzialki, a sprawe /ego przeksztalcenia

) "( , "

\v\\ dzialk I \\ nzvtkuwanie wieczvste l.CJ pierwsza npl81i:\ I 1 \11ll11 I uzytknwania
wiet:.7VSIf'g(l \\' \\ vsni<(ls('i !" (JI(I warrosci gruntu zostala wstrzvmana P(\ zmianie ustroju

In Sl warszawv 'v roku /()(1.2, Pornimo monitow i skarg skladanycn prze. Spoldzielnie do
Prezydenra m.sr. Warszawy oraz Rady Warszawy nit' uz.ysk ano jednoznacznego

stanowiska \v sprawie mozliwosci uzyskania bonifikaty. W ocenie Spoldzielni (cytuje)
."C .. ) to 771.1'1. Tif/arS2(1)1'{,/ (aktualny wlasciciel i dysponeni gruntu]. a nie Spoldzielnia

pozostaje bezczynne I nie wvkazuje wo] i w zakresie ostatecznego uregulowania rei kwestii

Sp61clzwil1lCl IISWlrHI('Jvi,'i. ZI" podejmowala dzialania '>''' k ierunku usianowienia prawa
\lZV1\(()W~i1IJ;-1 \\'if(,/.\ SleW' na vvw dzialce Korzvsina dla Sp(\lll7.ielnl realizacia uchwal .

obrehn ' 'I W W~I (;111;l1i1 Warszawa \ Ir~vnow natomiasi ')j)clJdzieJni;] U{I J.lll)(,\ akn:
notarialneuo J<f,P 'I, NI I '~,'i,"(lL dnia " pazdziernika ! 9q~ ; 'It'SI dlifj':{(l\\!t"'j W\\

niellH')JI1J)1dS('i Ilil I .ult' nk reslouv WVllOSZCjC\ ,:Y lat

\\·v ni kH

I rf'S(' ww przepisow wskazuie 11R obowiazek przernesienia prawa do dornu
!t'lin(lI (1(i/lnneg(' II! ,'1/ ' prawem do dzialk i 11a kiorei iesi IllIS;1(l()wicillI Warll11!<1f:\li

"rwiniel)l; '.',V Ilh('\\'i<Vi<'i W::l i]rf'~\lln\va'nj( 81(11)11pri1wnegn gr~ill\(\\\ I; prz,f',I\i if pr[_("i

~~P()lll!iellllt; grunt!1 \\' uzvtk owanir wie.zvsre 11!1~ wvkupi-me 1)(1 W18SIlOS(' \A'

Zgodnie z art, 52 USI, 1 usm (w brzmieniu obowiazujacym \'Ii 2001 L; Dz. U 200},4,27)

,,00 isiniejqcych 11.' dniu wejscia ustawy 11' zvcie prow do domowjednorodzinnych i lokali
mieszkalnvch hUc/OW(1/71,('h lV celu przeniesienia ich 11'la8710.5(i no rzecz czlonkow stosuje

. I~ ~

S!~ przepisy art. 232 ,~ 4, art, 233, art. 235 ian 237 ustawy ' Prawo spoldzielcze, do

czusu przeniesienio wlasnosci na rzecz czlonka spoldzielni". Natomias: art. 235 .~ 1 ups
(JJz,U1Y95,54.288 j.t.) stanowi "Po przeprowadzeniu rozliczenia kosztow budowy i
ostatecznym ustaleniu wktadow budowlanych, .wniesieniu przez czlonkow tych wkladow
bqdi rei ich czesci i przejeciu zobowiqzan spoldzielni pokrywajqcych reszte naleznosci 2

tytulu wkladow spoldzielnia przenosi no czlonkow wlasnosc przydzielo nych domow wraz z

prawami do dzialek
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T< onsekwencja powyzszych uregulowan ustawowych, jak rowniez statusu czlonkow
Spoldzielni (w dacie przydzialu wszystkich uzytkownikow, a obecnie zdecydowanej
wiekszosci) sa obowiazki zwiazane z posiadanymi spoldzielczymi prawami do dornow

polegajace na.,

a) ponoszeniu kosztow zwiazanych z eksploatacja j utrzymaniem nieruchomosci '711

czesciach przypadajacych na domy, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci

,~) ()c11l0SZCj(' sie do sprawy wvsokosci pobieranych przez Spoldzielnie oplat Z3 eksploatacje i
uirzvmanie dornow jednorodzinnych inforrnuje. ze zgodnie z art. 1 ust, 3 USI11

,\/)()ldziell7ill /11{1 obowiqzek zarzqdzaniu nieruchomosciami stanowiqcvmi iej mienie lull

uahvtv 111/ fJrJdSIU1'1'if' US/aWl miente ie; cztonko» . ponadto zgodnie z 0/'1 52 usm· do

tsmieiacvch w dniu wejscia US7aWV prow do d0111611' iednorodzinnych (,',) stosuje sie

odpowiednio przepisy rozdzialu 2' ustawv', tj. dotyczace spoldzielczego wlasnosciowego
prawa do lokalu. Spoldzielnia wskazala, ze przydzialy na domy wydane byly przed data
wejscia w zycie ustawy, tj. przed dniem 24 kwietnia 200] 1'. Ponadto zgodnie z art 2 ust. 3
zd. drugie usm'do dom6w jednorodzinnych stosuje sie przepisy ustawy dotyczace lokali.

MlmsleJ w rarnach przepisow 0/'1 1.)30 ups me jesi uprawniony do podejmowania
,"{ack:/'\ I h 1 slano\\'i'1('~I('h cit'£') zji I\, sporach porniedz.. spoldzielniami (\ 1l1.S1. Warszawa

,\ Spnl\"c}('JI usialauia stanu prawnego nieruchomosri gruntowych jak rowniez nie
I!J/SlpvW' \\ sporach porniedzv spoldzielniami a uzvtkownikami lokali/domov
iednorodz.mnvch. w szczegolnosci na tie wzajemnvch roszczen finansowych stron
(lrganami wlasciwvmi do rozstrzygania tego \)'])\1 sporov sa sadv powszechne

Spoldzielnia zadeklarowala, ze przeniesienie. wlasnosci »r«. domow jednorodzinnych
\I,'1'a2.z prawami do dzialki na rzecz uzytkownikow zostanie zrealizowane po wniesieniu
przez nich wkladow budowlanych wynikajacych Z ostaiecznego rozliczenia koszt6w
budowy dornow oraz po uzyskaniu przez Spoldzielnie prawa wlasnosci lub prawa
uzvtkowania wieczystego dzialki.' 113 ktorei zostalv wvbudowane. przy czym czlonkowie
oprocz wkladow budowlanvch obow~~ani sa pokrvc koszrv przeniesienia wlasnosci tych

t\()ill<'n, \\1'37 1 cl7ia1kcl

dodatkowo komplikuje toczace sie od 2002 r. przed Sadem OkJ'~gOWY171 w H1arszawie
postepowanie podzialowe dotyczqce wyodrebnienia L zasobow Spoldzielni - SM
,Migdalovvn l " obejmujqcej budynki przy Lanciego 7, 7a, 7b - sygn. akt XXIV C 620/09

(niezakonczonv podzial skladnikow majqtkowych P01~1i~dzy Spoldzielniami i zwiqzanych L

tym prow i obowiqzkow) (. .. ) ,.
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5) W sprawie zarzutu nieudzielania odpowiedzi na pisma uzytkownikow dom6w
Spoldzielnia zapewnila, ze (cytuje) ,,(.,.) wbrew twierdzeniom Nabywcow 111 in.

4) W sprawie zarzuru obciazania nzytkownikow ww domow kosziami niewykonanych uslug
Spoldzielnia oswiadczvla. ze (cytuje) ..Nabywcy ponosza kosztv sprzqtania drogi
dojazdowej. doiscia do smietnika chodniko» (W sezonie odsniezania) deratvzacji tub

dezynsekcji / pruc zwiqzanych , zieleniq iylko gdy pracc iakie rzeczywiscie sq

wykonvwane ( ..I",

.iak podk reslil :":;clll Najwyzsl\ ," ,\,vwJ<u L drna K czerwca .!Ol)(l I (svgn ak) lJ ( 'S]\ 3, /()J

('2':lnnel< rna rownie> prawo riP k westionowania bezposrednio na drodze sadowej ustalenia
przf';( spoldzielnie jego zobowiazania L \\111111 oplat t lprawmenie to nie jest uzaleznion

od uprzedniego uzyskania wyrok u uchylajacego uchwale rady nadzorczej ckreslajaca

zmiane wysokosci opla: lub ustalajaca ich wysokosc

I ?i()njw\~.I( sp('lldl,WiJll ,ls()hv Ilif'h~',dq_lt" 1'·,~J(l]1.k('lIll1kiorvm pr/\S111gnjC! spoldz iehz-:

wiasnosriowe prawa rl(.\ lok ah. oral wlasci.-ielr niebedacv czlonkarni spoldzielni moga, 1)8
r)odsf(]wI( (II/ ! 7/.\/ .!{ //.\711 kwestinno v ar zasadnosr zrruarr, wvsokosci tlpleJi

hopusrecilll(' JHI dHlcl7( SW1(1I\r'j \A_.przvparlk» V,\slqpieni,j rJH dmg~ sadowa ponosza oni

~)plClI\· II d()l\ ..h: :uIS(I\Vel "·VS(\]'(ISI') ('i(;,7..<1) tiC1I\\WKlni(~Il1,j zasadnosci zrnianv \\\ sokosci

npJal SP(\CZVW,j na spoldzielni

lnformuje. i2. «bowiazek ponoszerna oplat L tvtulu posiadanych praw do lokali wynika

wpi os: I przepisow prawa (patr; (.71'/ -4 usi. 1 i uasiepne 14,')'171) Zgodnie Z IIII 4 1/.1'1. 64/.1sm
"I)()ld/wlllirl ICS\ I)h()\\ iiV'dnn iJi' zadan« I'lflllLi spoldzielni wJ(lscicielij lokalu
·,jidl~rlCj('e?-(' !"711111kwlll SI'()jdzit'lJl, lub -osnrv' Ilipbf,riW·el (07·1onki e III spoldzielm. kl('nei

i'l zvShlgulE- spoldzielcz« wlasnosirowe nraw: dn lok alu. PJ7Fdstawi(~ kalkulacje

"vs(\lwsr 1 111'J81

Spoldzielnia oswiadczyla, ze (cytuje) ,,( .. .) prawidlowosc rozliczania i wysokosc byla i

jest weryfikowana w postepowaniach sqdowych (. ..)" z powodztwa Spoldzielni 0 zaplate,
v\" ktorvch sady zasadzaja na rzecz Spoldzielni od uzytkownikow domow dochodzone

kwoty.

stanowiacych mienie Sp6ldzielni poprzez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami

statutu (on" ust / 71SI71).

h) swiadczeniu na fundusz rernontowv. k16n Spoldzielnia iworzv na remonty zasobow
I)

mieszkaniowych tart. 6 ust. 3 U.5'I11):
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Informuje rowrriez, ze sprawy i zdarzenia zwiazane z dzialalnoscia Spoldzielni, ktore
111 ialy/rnaja miejsce poza okresami objetymi lustracja badz nie byly badane w tym trybie oraz
nie sa przedmiotern badania sadu powszechnego mega zostac zbadane w trybie lustracji
czesciowej, ktora moze bye przeprowadzona w kazdym czasie na zadanie wain ego

Pelna dokumentacja z vr», badania lustracvjnego, w tym prorokol i list polustracyjnv

sporzadzony przez Zwiazek na podstawie ustalen iustraeji beda w posiadaniu Spoldzielni. Z

materialami tymi czlonkowie beda 1110gJi sie zapoznac sie w siedzibie Spoldzielni lub
otrzymac ich kopie po zlozeniu stosownego wniosku do Zarzadu tpatrz art. p/ ust.l ustawy 0

spoldzielniacn mieszkaniowych (dalej USl71)): koszty sporzadzenia kopii pokrywa czlonek
wnioskujacy 0 ich otrzymanie. Dokumenty te POWillJlY bye takze zamieszczone na stronie

iniernetowej Spoldzielni tart. 8' USI. 3 usmi.

()slatni<l lustracjn pelnej dzialalnosci Spoldzielni objela lata 2006-2009 i przeprowadzona
zosiala na wniosek Ministra lnfrastruktur, w 20 10 I. 2wi<t_zek w liscie polustracyjnym '2.. dnia

l) grudnia 20 I(i I stanowiacvm svnteze usialen lustracii srwierdzil szereg uchvbien \~
dzialalnosci Spoldzielni i przekazal do realizacji ) j wnioskow polustracyjnych. Stan i sposob
ieh wvkonania [est jednym Z elementow irwajacego obecnie kolejnego badania lustracyjnego
pelne] dzialalnosci Spoldz ielni 7.(1 lara 2() I ().2()12. Termin zakonczenia lei lusiracji planowan

les1 na dzie1l2Y listopada 201,' J

lnformuie l'OWIl1f'7 .7t- .' dokonanvch ustalen wvnika i:r. Spoldzielnia poddaje SWOF\

cizi8J8i110S(,. badaniorn lustracvjnyrn IN zakresie i terminach wskazanych wan Y3 §J i .¢) I ups.
:1 lustracii WI ciziaia\llos('i dok onuje KnlJ()\\~\ Zwiqzek Rewizyjnj Spoldzielni
Mi(~s7.kanil)\vvch. w ktnrvm Spoldzielnia jest ZTZeS2.01l8.

lnformuje, ze stosownie do art. 46 §l pkt.2 pp.c ups do zakresu dzialania rady nadzorczej
kazdej spoldzielni nalezy nadzor i kontrola dzialalnosci spoldzielni, w tym rowniez
kontrola nad sposobem zalatwienia przez zarzad wnioskow czlonkow, natomiast zgodnie z
art. 46 §l pkl.6 ups rada nadzorcza posiada rowniez kompetencje do rozpatrywania skarg
118dzialalnosc zarzadu. Powyzsze oznacza, iz w wypadku nieudzielenia odpowiedzi przez
zarzad lub gdy odpo wiedz ta nie jest satysfakcjonujaca czlonkom przysluguje prawo

zlozenia skargi do rady nadzorczej.:

indywidualnymi pismami z dn. 28.06.20 l3 1'. - NRl8} 821131 Spoldzielnia Hi sposob
szczegolowv. 2. przv/rJc7el1if!717 przepisow prawa. usiosunkowala sie do spraw poruszanych

przez Nabywcow (.., )".
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Biurn Ministrn
wlm

Sp6ld:t.idni<l Mil',:d,<lJlilll\;1

..Przv Metrzt'''
III. Lanciego 12
02-792 WarS:l.H~~l:I

Do wiadolllosci:

poprv.edmch IIISllill'ii '\ '\'il' ill/,('cil ""/,,,,1"1111' \\I'111IIHln\I'11 11)'II'II( \c, c;I)('~,"()ll 1(1/111 '1'111:'

kC1S/.l(')\,\ hudow . lo";lil I1whnk;ll'il '\il'lolol,(Ijll\\'\I'h i ,o.;Q2Jl1VIIJ;1l·h1I111':/J..;J!n\\,I, I'

wvnikarh hadani» \\ \\ II! /;lkl'\'~;I' r'\'lI'Ill)nl1ll,I~' II,Jll,1 I)()~I;I 1111 Jell" /:11,(1111/1'11111 (kl)\'1I;1 i11~:JlI('

I' /(d;II'/l~nili zaL 1).

l<t';ISIIJl1ll,i'!( 1111111Jllilil

\pnld/,il'llll " Ihall;J1)JI'

Icll" )(I I (), !(II ' I \ I I, .;I)I ; I'

Przedstawiajac powvzsze intormuje 71:'inlbrrnacje i dane przek azvwane din ministra w trvhie

lin ()3(1 ,0 /If>' pr7.I';' sp('dd/iIJlni( i'llil'Sik,llli()\\I' i 1,\\ i<l?ki l'l~\\l/'\lllt' "II r)()(lk~;IFl

\~t'I\'I'd,alJi, pnnil'\\;li Ii "" ill/ll,i~,.' 'IiI 11',!;!lI:I\\ 1<1.1'-\:11<1 minisnu Iltlli~~ ..t1/1 111111./111\1;1,I'li, I,ll

Wykorzvstanie wskazanvch wvzej instrumentow prawnych dla dochodzenia swoich prav,

zalezy wylacznie ad woli czlonkow danej spoldzielni.

z.gromadzenia. rady nadzorczej lub IJ) czlonkow spoldzielni (parrz art. !) / ,\''.2 ups). Zadanie
iakie winno !,(lSlal' l,gl(lS/,(lIll' £II) Im/tidll spoldzielni. kIt)],) ,jesl /,ohowic\LW1\ <In /1(:'(L'ni;1

przeprowadzenia lustracji w tcrmiuir nieprzekraczajqcvrn ILl dni. liczac od dai-, I.gloszeni'l
"


