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segment Nr 3 budynku 51

Zgodnie z §76 p,1.12 Statutu Spółdzielni składam odwołanie od decyzji Zarządu
Spółdzielni dotyczących:

,1. Sposobu waloryzacji kosztów budowy,
2. Zapłaty za infrastrukturę,
3, Robót dodatkowych.

1 . Waloryzacja kosztów budowy

N ie akceptuj ąc zastosowanego przez Zarząd Spółdzieln i s posobu wa loryzowan ia
kosztów budowy złożyłem w dniu 05 listopada 1998 pismo w tej sprawie. W dniu 25
stycznia 1999 Społdzielnia odpisała mi niezgodnie z prawdą iż jakoby w § 10p.3
umowy miał być waloryzowany koszt metra kwadratowego, Moj pełnomocnik mecenas
Tadeusz Krzemiński w piśmie z 22 marca 1999 ponownie prosił Zarząd o
zweryfikowanie sposobu obliczania waloryzacji. Odpowiedż Zarządu i tym razem była
niezgodna ze stanem faktycznym.

W umowie nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 ktorą podpisał ze mną Zarząd w
imieniu Społdzielni w § 11 p.1 znalazło się sformułowanie całkowity koszt zadania
inwestycyjnego może ulec zmianie jedynie w przypadkach po czym następuje
wymienienie tych przypadków. W odniesieniu do mojego segmentu ma zastosowanie
jedynie podpunkt b) zmian zakresu robót w domu jednorodzinnym dokonanym przez
nabywcą. Dodatkowo w § 10 p.3 ustaliliśmy, iż kosż budowy podlega waloryzacji
wskaźnikiem wzrostu cen robot budowlano-montażowych dla budownictwa
mieszkaniowego, publikowanym przez GUS.

Uprzejmie informuję, iż dokonałem ostatecznego obliczenia waloryzacji
planowanych kosztow budowy na podstawie odpowiednich wskaźnikow. W załączonej
poniżej tabeli znaldziecie Państwo koszt budowy całego segmentu obliczony na
podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 1997 netto oraz łącznie z podatkiem VAT. W
drugiej części znajduje się zestawienie dokonanych wpłat, wskaźnikow waloryzacji i

kwot do zapłaty w poszczególnych miesiącach.

Przed rozpoczęciem budowy został spoządzony kosztorys, na podstawie
ktorego została obliczona cena wybudowania 1 m' mieszkania. Jezeli pzykładowo
1 m3 muru w momencie sporządzania kosztorysu kosztował 1O0zł, to po roku - kiedy
rzeczywiście mury będą stawiane powinien kosztowaó około 117 zł. W momencie,
kiedy dany fragment muru (np. cała kondygnacja) zostanie wzniesiony wykonawca
wystawia fakturę - Społdzielnia zaś płaci za wykonane roboty z pieniędzy wpłaconych
przez członków. Raz wzniesiony fragment muru nie może więc podlegac dalszej
waloryzacji, gdyz został już rozliczony.

Rrt!Ą,4l*|<oruza tra't}łre<



L

L

Tymczasem Zarząd Społdzielni stoi na stanowisku, iz pomimo, że od momentu
postawienia danego fragmentu muru minął następny rok, robota został opłacona - to
członek powinien za m|Jr zapłacić w pzyblizeniu '137 zł - czyli tyle ile kosztowałoby
wzniesienie muru w dwa lata po spoządzeniu kosztorysu. Ponadto Zarząd Spółdzielni
z niezrozumiałych dla mnie powodów pragnie waloryzować koszty budowy poczynając
od'1 stycznia 1997 a nie od 23 sierpnia 1997 - dnia podpisania umowy, kiedyto został
określony koszt budowy.

Wpłacone do Społdzielni pieniądze nie podlegają dalszej waloryzacji, gdyż
powinny byó na bieząco pzekazywane wykonawcy, jako zapłata za wykonane roboty
budowlane. Waloryzacji w danym miesiącu podlega jedynie rożnica pomiędzy
wyliczoną kwotą do zapłaty z popzedniego miesiąca a wpłatami dokonanymi w
biezącym miesiącu. Pzykładowo wyliczony na podstawie umowy całkowity koszt
budowy łącznie z podatkiem VAT wyniosł 264239,18 zł zaś w sierpniu 1997 pzy
podpisywaniu umowy wpłaciłem łącznie 78 450,00 zł. Roznica w wysokości 185 789,18
zł podlega waloryzacji miesięcznym wskaźnikiem 101,10o/o co daje w efekcie kwotę
187832,86 zł do waloryzacji we wześniu. Ta zaś jest waloryzowana stosownym
ws kaźn i kie m w październ iku.

bezVATu zVATem
Poweachnia domu bez poddasza

Powiezchnuia poddasza

Kosź 1 m'domu bez poddasza
Koszt 1 m'poddasza

140,52

48,23

1 500,00 zł
750,00 zł

1 605,00 zł

802,50 zł
Całkowity kosź budowy w/g umowy 246952,50zł 2il239,18zl

Załączone rozliczenie dowodzi, iz w końcu 1998 roku dokonałem nadpłaty w
wysokości 35 405 zł w stosunku do całkowitych kosztow budowy z uwzględnieniem
podatku VAT. Rozumiem, iż Zaząd mogł zapłacić wykonawcy dowolnie wysokie
pieniądze nawet kilkukrotnie wyższe od zakładanych kosztow budowy, Mnie to jednak
ta niegospodarność nie interesuje. Zawarłem ze Społdzielnią reprezentowaną przez
Członków Zarządu umowę i domagam się wypełnienia postanowień.

rok mlesląc lupłata llvtpłata suma wpłat wskaznik Gus do zapłaty

1997

Vlll
lX
X
X
Xl

15 000,00 ż

38 235,00 zł

49 M6,00 zł

69 545,00 zł
36 952,00 zł

63 450,00 ż

33 733,00 ż
18757,OO zł

78 450,00 ż

116 685,00 zł

166 331,00 zł

269 609,00 zł
325 318,00 ż

1o1jjoń
101,10%

101,20%
,100,90%

101,00%

102,30%

101,30o/o

101,10%

100,90%

100,80%

100,60%

100,50%

100,60%

100,50%

100,60%

100,40%
100,50%

187 832,86ż
189 899,02 ż
192177,81 zł
193907,41ź
,195 846,48 ż
200 350,95 ż
202955,51zł
1ffi532,44zl
168 031,23 zł
169375,48zł
170 391,73 zł
171 243,69 zł
122327,28zł
122938,91zł
123 676,55 zł

20 480,14zł
ś5 zt05,00 zł

1 998
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2. Zapłata za infrastrukturę

Następnym punktem, który budzi moj sprzeciw jest domaganie się pieniędzy na
infrastrukturę. Pzypominam, iż w zawartej ze mną umowie Spółdzielnia podjęła się
zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu domów jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej (§1 p,3 umowy Nr210 z dnia 23 sierpnia 1997). W §lOp.1
znajduje się stwierdzenie, iż koszt realizacji zadania inwestycyjnego obejmuje w
szczególności ,,, koszt uzbrojenia terenu w granicach i poza granicami działki. W ten
sposób został precyzyjnie określony zakres finansowania zadania inwestycyjnego w
ramach wpłaty wynikającej z pomnożenia powierzchni budynku puez cenę 1m'.

Moje stanowisko znajduje dodatkowe poparcie w postanowieniu §9 p.4 oraz p.5
umowy, gdzie wymienione są roboty i materiały, ktore nie są objęte wartością wkładu
budowlanego i obciążają bezpośrednio nabywcę. Dlatego tez odzucam bezpodstawne
żądanie wpłaty dodatkowych 11 ,5o/o na infrastrukturę, poniewaz infrastruktura miała
ona być wybudowana w ramach wkładu budowlanego.

3 Roboty dodatkowe

W piśmie Nl(132'1/99 Społdzielnia domaga się zapłaty za dodatkowe roboty
wykonane w budynku S't. W odpowiedzi na moje zapytanie o zakres robót
dodatkowych otrzymałem kosztorys dodatkowych robot. Poczuwam się oczywiście do
konieczności pokrycia kosztów budowy komina w wysokości 2941 zł (1116 sumy
pozyĄi,| -4 kosztorysu).

Nie wnioskowałem natomiast o wykonanie belki stalowej wzdłuż całej ściany
salonu. Jak dowiedziałem się od kierownika budowy belka ta umozliwia w przyszłości
zastosowania panoramicznego okna na całej ścianie. Ja z takim zamiarem nigdy się
nie nosiłem, nigdy tez nie podpisywałem pisma w tej sprawie. Dlatego też odmawiam
wpłaty powaznej kwoty za nieuzyteczną dla mnie i nie uzgodnioną ze mną
modyfikację. Jednak moja wysoka nadpłata w wysokości 35 4O5 zł pokryje koszty
robót dodatkowych w postaci komina.

W piśmie Nl(1663/99 z 13 kwietnia Zaząd Społdzielni domagał się zapłaty
dodatkowych 34 250 zł i groził rozwiąaniem ze mną umowy. W tej sprawie
pzeprowadziłem dnia 22 kwietnia 1999 rozmowę z panią prezes EwąZacharewicz.
Niczego jednak nie wskorałem. Usłyszałem jedynie, iz mam do wyboru albo płacić
pieniądze tak jak chce Zaząd albo dochodzić słuszności w sądzie, gdy ktoś inny
zamieszka w moim segmencie. Wobec bezprawnej grożby rozwiązania ze mną umowy
zmuszony byłem wpłacić żądane pieniądze. Zaząd jedynie pzesunął mi termin wpłaty
ze względu na nieterminowe powiadomienie.

Bardzo proszę o poważne ustosunkowanie się do mojego wniosku. W razie
braku pozytywnej reakcji z Pństwa strony wyczerpawszy drogę odwoławczą w ramach
Społdzielni skieruję sprawę do Sądu Powszechnego o odszkodowanie za nie
wywiązanie się z postanowień umowy zawańej 23 sierpnia 1997, Będę domagał się
zwrotu nadpłaconych kwot wrazz odsetkami liczonymi od dnia 26 maja 1999, kiedy to
wbrew woli byłem zmuszony dokonać wpłat wobec grozby rozwiązania umowy.

z powazaniem
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Warszawa 03 czerwca 1999

Zbigniew Sarata


