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1. Formalnoprawna podstawa opracowania.

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

Cywilny -  protokół z rozprawy z dnia 10 września 2018 r.

2. Przedmiot opinii.

Celem sporządzenia opinii było:

Zweryfikowanie prawidłowości dokonanego przez powodową Spółdzielnię naliczenia 

zadłużenia pozwanych w stosunku do powódki -  na podstawie dokumentów źródłowych -  

w zakresie wysokości opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego obrazujących 

rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię koszty z powyższego tytułu, z porównaniem 

wyników tych wyliczeń do kosztów ustalonych przez organy Spółdzielni w uchwałach 

o naliczaniu opłat.

3. Podstawy faktyczne opinii.

• Akta sprawy o sygnaturze: I C 1486/18 Sądu Rejonowego dla Warszawy- 

Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, - 1 tom, zawierający kolejno 

ponumerowanych 209 kart.

• Dokumenty udostępnione przez powódkę w odpowiedzi na wystąpienie 

opiniującego z dnia 30.09.2019 r.

Należy wskazać także, że Sąd zobowiązał opiniującego do zawiadomienia pełnomocnika 

powoda oraz pozwanych o terminie zapoznawania się z dokumentacją, w celu 

umożliwienia stronom udziału w tych czynnościach biegłego.

Stosownie do powyższego, w dniu 08 października 2019 r. ustalona została 

z przedstawicielami Spółdzielni „Przy Metrze” data spotkania w siedzibie Spółdzielni, tzn. 

24 października 2019 r. godz. 13.00 .
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O powyższym fakcie opiniujący poinformował pełnomocnika powódki oraz pozwanych 

listami poleconymi priorytetowymi wysłanymi na adresy:

1/ Monika Piwońska P-Law Legał Advisors, ul. Lwowska 5 lok. 11, 00-660 Warszawa 

2/ Zofia Maciejewska-Sarata, ul. Lanciego 9 B, 02-792 Warszawa 

3/ Zbigniew Sarata, ul. Lanciego 9 B, 02-792 Warszawa.

Treść pism oraz potwierdzenia nadania stanowią załączniki do niniejszej opinii.

W ustalonym dniu, opiniujący odebrał w siedzibie Spółdzielni przygotowane dokumenty. 

Pomimo stosownego zawiadomienia ani pełnomocnik powódki ani pozwani, nie byli 

obecni.

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 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.).

5) Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

6) Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca badania sprawozdania 

finansowego za 2016 rok.

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

odprowadzaniu ścieków.

8) Uchwała Nr XXXVI/889/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 

2013 r. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w m. st. Warszawie S.A.
9) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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10) Uchwała Nr LVIII/1623/2013 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.

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

wysokości odsetek ustawowych.

12) Portal internetowy: „bankier.pl”

13) Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

5. Stan faktyczny opinii ustalony na podstawie akt sprawy

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 58 - 61 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 14 i 15 akt sprawy stanowią dokumenty odpowiednio pn. „Przydział domu 

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych”, którego 

adresatem jest Pan Zbigniew Sarata oraz „Zobowiązanie”. Jakość złożonych do akt kopii 

dokumentów nie pozwala na poznanie ich pełnej treści, niemniej jednak na podstawie 

treści pozwoi można ustalić, iż przydział na warunkach spółdzielczego własnościowego 

prawa do domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nastąpił z datą 20.04.2001 r. 

Z treści „Zobowiązania” wynika natomiast, iż podpisujący przyjął na siebie m.in. 

obowiązek wnoszenia opłat z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

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.
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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, eksploatacja i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu obowiązani są:

1) członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali;

2) osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa 

do lokali (...)”.

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” (zamieszczonego na stronie internetowej 

Spółdzielni) pn. „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.

Spółdzielnia, stosownymi powiadomieniami, informowała Pana Zbigniewa Saratę 

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

Jak wynika z treści pozwu, pozwani uchylają się od wnoszenia opłat na rzecz Spółdzielni. 

Pozwem złożonym w dniu 27.12.2017 r. powódka dochodzi od pozwanych kwot, które 

stanowią okres zaległości od 15.07.2017 r. do 15.12.2017 r. Rozliczenie dotyczące tego 

okresu poddane zostanie dalszej analizie.

Opiniujący w odpowiedzi na swoje wystąpienie otrzymał dokumenty stanowiące 

powiadomienia kierowane do pozwanego dotyczące wysokości opłat za przedmiotowy 

lokal odnoszące się do okresu będącego przedmiotem roszczenia. Wystąpienie 

opiniującego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej opinii. Zgodnie z treścią przedstawionego
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przez Spółdzielnię dokumentu (załącznik nr 8 do niniejszej opinii), od dnia 01 lipca 2017 r. 

opłaty za eksploatację i utrzymanie przedmiotowego lokalu wynosiły:

I. Opłaty na rzecz Spółdzielni:

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

Eksploatacja nieczł. 193,08 m2 x 2,36 zł/m2 = 455,67

II. Zaliczki na dostawę ciepła:

Podgrzanie wody 7 m3 x 26,61 zł/m3 = 186,27

Centralne ogrzewanie 193,08 m2 x 0,99 zł/m2 = 191,15

III. Opłaty za media i usługi na rzecz pozostałych dostawców:

Zaliczka na wodę 13 m3 x 11,47 zł/m3 = 149,11

Dzierżawa ciepłomierza 1 X 8,00 8,00

IV. Opłaty na rzecz Gminy:

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 X 60,00 60,00 zł

Podatek od nieruchomości 193,08 m2 x 0,12 zł/m2 = 23,17

Dzierżawa terenu 193,08 m2 x 0,47 zł/m2 = 90,75

Dzierżawa terenu -  rezerwa 193,08 m2 x 2,02 zł/m2 = 390,02

Razem opłaty za lokal: 1.650,68 zl

W oparciu o dostępną wiedzę, 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 9 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.

Odnośnie poszczególnych pozycji opłat stwierdzić można co następuje.
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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 10 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.

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

2017 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w powyżej przedstawionej wysokości, 

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

Eksploatacja

Pismem z dnia 22.12.2016 r. (załącznik nr 11 do niniejszej opinii) skierowanym 

do użytkowników lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9 (lokale położone 

w budynkach przy ul. Lanciego 9), SM „Przy Metrze” poinformowała, iż w wyniku 

dokonanej kalkulacji opartej o wyniki nieruchomości z 2015 roku i prognozę wyniku 

w 2016 roku oraz przewidywane koszty do poniesienia w roku 2017, stawka eksploatacji 

podstawowej dla nie członków została podwyższona o 1,8% (o 0,04 zł/m2) w stosunku 

do stawki aktualnie obowiązującej.

Przedstawiona stawka eksploatacji podstawowej wynikająca z planu 2017 r. dla 

nie członków wynosi 2,36 zł. Zmiana opłaty następowała -  zgodnie z treścią przywołanego 

wyżej pisma -  z dniem 1 kwietnia 2017 r.

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

2017 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w powyżej przedstawionej wysokości, 

tj. 2,36 zł/m3.

Podsrzanie wody

Jak wynika z treści pisma z dnia 17.05.2017 r. kierowanego przez Dział Księgowości 
Spółdzielni do Zarządu SM „Przy Metrze”, wyliczona została nowa wysokość 

zaliczkowego kosztu podgrzania 1 m3 wody, indywidualnie dla każdego budynku
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w zasobach Spółdzielni. Zgodnie z wnioskiem -  zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni 

-  stawka dla budynku Lanciego 9 wynosiła 26,61 zł (załącznik nr 12 do niniejszej opinii). 

Stawka w tak ustalonej wysokości obowiązywała od 1 lipca 2017 r.

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

2017 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w powyżej przedstawionej wysokości, 

tj. 26,61 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (domu). Do rozliczeń przyjmowano zużycie 

wody podgrzanej (tj. ciepłej wody) w wielkości wynoszącej 7 m3.

Centralne ogrzewanie

Z udostępnionych dokumentów nie wynika, że stawka opłaty w tym zakresie uległa 

zmianie dla analizowanego okresu. Zgodnie z przedstawionym zestawieniem opłat, 

od lipca 2017 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w wysokości 0,99 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu (domu).

Zaliczka na wodę

Spółdzielnia w stosownym czasie powiadomiła mieszkańców, iż z dniem 1 lipca 2012 r. 

zmianie ulega opłata z tytułu dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków.

Wartość 1 m3 przyjętej do rozliczenia wody zimnej oraz ścieków odpowiada cenie 

określonej w formie taryfy dla dostawcy wody.

Uchwałą nr XXXVI/889/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

wm.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r. 

ustalona została cena, która wynosiła łącznie 11,47 zł za 1 m3 wody i ścieków. Stawka taka 

obowiązywała także w kolejnych latach i była aktualna dla opłaty w analizowanym 

okresie.

Do rozliczeń przyjmowano zużycie wody zimnej w wielkości wynoszącej 13 m3.

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, 
wprowadzono miesięczne opłaty w zróżnicowanej wysokości, tj. 5,50 zł lub 6,50 zł netto 

(załącznik nr 13 do niniejszej opinii).
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Jak wynika z wartości ujętej w zestawieniu opłat za przedmiotowy lokal, zastosowana 

została opłata 6,50 zł + 23% VAT = 8,00 zł.
Opłata wprowadzona została od 1 lipca 2015 r. i obowiązywała również w analizowanym 

okresie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwestia dotycząca wysokości opłat ponoszonych z tego tytułu wynika z ustaleń 

niezależnych od Spółdzielni.

Uchwałą nr LVIII/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 

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 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego”.

Zgodnie z przedstawionym przez Spółdzielnię dokumentem pn. „Załącznik do deklaracji 

D-ZJ o wysokości opłaty (...)” wykazane zostało, iż opłata obliczona została 

z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów dla gospodarstwa domowego 

„trzyosobowego lub większego” (załącznik nr 14 do niniejszej opinii). Naliczona opłata 

wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Podatek od nieruchomości

Jak wynika z przedstawionego przez Spółdzielnię załącznika do Deklaracji na podatek 

od nieruchomości, odnośnie nieruchomości Lanciego 9 wnoszona była opłata wynosząca 

1.880,94 zł za grunty oraz 2.279,44 za budynki (załącznik nr 15 do niniejszej opinii). 

Łącznie opłata roczna wyniosła 4.160,38 zł (ujęto w deklaracji 4.160 zł). Opłata ta 

odniesiona do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich segmentów przy ul. Lanciego 9 

wynoszącej 3.080,32 m2 przedstawia miesięczną stawkę wynoszącą:

4.160,00 : 3.080,32 = 1,35 : 12m-cy = 0,llzł/m -c
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Ponieważ do planu na rok 2017 przyjęta została łączna wartość opłaty: 4.450,00, dla tak 

Przewidywanego kosztu przyjęto stawkę jednostkową w wysokości: 0,12 zł/nr/m-c.

Dzierżawa terenu

Przywołanym już powyżej pismem z dnia 22.12.2016 r. skierowanym do użytkowników 

lokali mieszkalnych w Nieruchomości nr 9 (załącznik nr 11 do niniejszej opinii), 

SM „Przy Metrze” poinformowała, iż w wyniku dokonanej kalkulacji opartej o wyniki 

nieruchomości z 2015 roku i prognozę wyniku w 2016 roku oraz przewidywane koszty 

do poniesienia w roku 2017, ulega zmianie m.in. stawka opłaty z tytułu dzierżawy terenu. 

Stawka ta została obniżona z dotychczasowej wysokości wynoszącej 1,00 zł/m2 

do wysokości 0,47 zł/m2. Zmiana nastąpiła od dnia 1 kwietnia 2017 r. Dokonana zmiana 

skutkowała tym, iż m.in. do opłaty za lipiec 2017 r. zastosowano stawkę wskazaną 

w zestawieniu opłat, tj. 0,47 zł/m2.

Dzierżawa terenu - rezerwa

Przywołanym wyżej pismem, użytkownicy lokali położonych w budynkach przy 

ul. Lanciego 9 poinformowani zostali, iż z uwagi na konieczność tworzenia rezerw 

wynikających ze sporu toczonego z Urzędem Miasta Warszawa o wysokość czynszu 

dzierżawnego wprowadzona zostaje nowa stawka „dzierżawa terenu -  rezerwa”. Ustalona 

stawka (obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r.) wyniosła 2,02 zł/m2 powierzchni 

użytkowej lokalu.

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

2017 r. Spółdzielnia stosowała stawkę ustaloną w powyżej przedstawionej wysokości, 

tj. 2,02 zł/m2.

Z dokumentów udostępnionych przez SM „Przy Metrze” (powiadomienie o wysokości 

opłat od dnia 01 października 2017 r. -  stanowiące załącznik nr 16 do niniejszej opinii) 

wynika, iż zmianie uległa wysokość opłaty z tytułu „eksploatacji”. Wprowadzona została 

od dnia 01.10.2017 r. stawka w wysokości 2,08 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Jak wynika z przywoływanego już powyżej pisma Spółdzielni z dnia 22.12.2016 r., 

z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadzona została nowa stawka (wynikająca z planu 
2017 r.) dotycząca eksploatacji podstawowej. Nowa stawka wynosiła odpowiednio:
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- dla członków Spółdzielni 2,08 zł/m2

- dla „nie członków” 2,36 zł/m2
W powiadomieniu o wysokości opłat obowiązujących w lipcu 2017 r. oraz miesiącach 

następnych wskazana została stawka wynosząca 2,36 zł/m2, tj. w wysokości przewidzianej 

dla „nie członków”. W powiadomieniu o wysokości opłaty za miesiąc październik 2017 r. 

(także następnych) wskazano stawkę wynoszącą 2,08 zł/m2 przewidzianą dla członków 

Spółdzielni.

Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy nie wynika jaki w analizowanym okresie 

był status pozwanego, tj. czy był członkiem Spółdzielni czy też nie. Z przedstawionych 

powyżej informacji wynika jednak, iż status ten zmienił się. Do dalszych obliczeń 

opiniujący przyjmuje wysokości opłat wskazane w powiadomieniach -  odpowiednio dla 

poszczególnych miesięcy.

Wskazana przez Spółdzielnię wysokość opłat obowiązująca dla października 2017 r. 

i kolejnych miesięcy wynosiła łącznie 1.596,62 zł.

Spółdzielnia w analizowanym okresie dokonała rozliczenia mediów o czym powiadomiła 

Pana Zbigniewa Saratę pismem z dnia 05.09.2017 r. Przedstawiono rozliczenie kosztów 

zużycia wody za I półrocze 2017 r., tj. okres od 31.12.2016 do 30.06.2017 r. (załącznik 

nr 17 do niniejszej opinii).

W wyniku dokonanego rozliczenia wykazano łącznie niedopłatę w wysokości 223,07 zł.

W Karcie kontowej lokalu Lanciego 9 m. B3 pod datą 31.08.2017 r. odnotowano 

następujące zapisy:

-31.08.2017 c.w. 239,70 zł (niedopłata)

-31.08.2017 zimna woda (-) 16,63 zł (nadpłata)

co stanowi łącznie: 223,07 zł (niedopłata)

i odpowiada wartości przedstawionej w rozliczeniu.

W Karcie kontowej lokalu (karta nr 39 akt sprawy) w dacie 01.10.2017 r. odnotowana 

została pozycja:

-01.10.2017 korekty eksploatacja (-) 39,64 zł
Jak z powyższego wynika wskazana została nadpłata, jednak bez stosownego opisu nie jest 

możliwe ustalenie, z jakiego tytułu korekta ta została dokonana.
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Z zapisów w Karcie kontowej lokalu wynika, iż pozwany w analizowanym okresie nie 

wnosił żadnych opłat.

6. Wnioski końcowe.

Przedmiotem niniejszej opinii było zweryfikowanie prawidłowości dokonanego przez 

powodową Spółdzielnię naliczenia zadłużenia pozwanych w stosunku do powódki -  

na podstawie dokumentów źródłowych -  w zakresie wysokości opłat eksploatacyjnych 

i funduszu remontowego obrazujących rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię koszty 

z powyższego tytułu, z porównaniem wyników tych wyliczeń do kosztów ustalonych przez 

organy Spółdzielni w uchwałach o naliczaniu opłat.

W odniesieniu do powyższego możliwe jest przedstawienie stanu rozliczeń 

przedmiotowego lokalu w zaznaczonym okresie.

Na potrzeby powyższego opiniujący przyjął następujące założenia.

1. Pozwem złożonym w dniu 27.12.2017 r. powódka dochodzi od pozwanych kwot, które 

stanowią okres zaległości od 15.07.2017 r. do 15.12.2017 r. Ponieważ w dacie 

15.07.2017 r. należna była już opłata za lipiec 2017 r. a w dacie 15.12.2017 r. należna była 

opłata za grudzień 2017 r., w dalszej analizie pod uwagę brany będzie okres: 01.07.2015 r. 

-  31.12.2017 r.

2. Ustalone dla poszczególnych miesięcy analizowanego okresu opłaty wynoszą:

3. Opiniujący przyjmuje, iż zmiana w opłatach obowiązująca od października 2017 r. 

dokonana została w wyniku zmiany statusu pozwanego.

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

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

należna.

® lipiec 2017 r. -  wrzesień 2017 r.

• październik 2017 r. -  grudzień 2017 r.

1.650,68 zł 

1.596,62 zł
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5. Wskazane przez Spółdzielnię rozliczenie mediów, na potrzeby dalszej analizy przyjęte 

zostanie przez opiniującego w dacie księgowania ujętej w „Karcie kontowej” lokalu.

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

okresie pozwany nie dokonywał wpłat z tytułu użytkowania lokalu.

7. Pomimo braku stosownego opisu, opiniujący przyjmuje do dalszych rozliczeń, 

iż w dacie 01.10.2017 r. dokonano korekty opłaty eksploatacyjnej, w wyniku której 

wykazano nadpłatę w wysokości 39,64 zł.

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

odsetkowym udostępnionym na portalu internetowym „bankier.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 

wynosiła 5% w stosunku rocznym.

Stan rozliczenia lokalu przedstawiono w poniższym zestawieniu.

L.p. Miesiąc/rok Zobowiązanie
(zł)

Wpłata
(zł)

Saldo
narastająco

(zł)

Odsetki
(zł)

1. Lipiec 2017 r. 1.650,68 
(15.07.2017 r.)

0,00 1.650,68 
(15.07.2017 r.)

7,01

2. Sierpień 2017 r.

1.650,68 
(15.08.2017 r.) 0,00 3.301,36 

(15.08.2017 r.)
7,24

239,70 
(-) 16,63 

223,07 
(31.08.2017 r.)

- 3.524,43 
(31.08.2017 r.)

7,24

o3. Wrzesień 2017 r. 1.650,68 
(15.09.2017 r.) 0,00 5.175,11 

(15.09.2017 r.)
11,34

4. Październik 2017 r.
(-) 39,64 

(01.10.2017 r.) - 5.135,47 
(01.10.2017 r.)

9,85

1.596,62 
(15.10.2017 r.) 0,00 6.732,09 

(15.10.2017 r.)
28,59

5. Listopad 2017 r. 1.596,62 
(15.11.2017 r.) 0,00 8.328,71 

(15.11.2017 r.)
34,23

6. Grudzień 2017 r. 1.596,62 
(15.12.2017 r.) 0,00 9.925,33

(15.12.2017 r.)
21,75

Odsetki razem: 127,25
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Reasumując, odnosząc się do przedmiotu opinii należy stwierdzić, iż w wyniku 

dokonanego rozliczenia stwierdzić można zadłużenie pozwanego wobec powodowej 

Spółdzielni za okres od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynoszące: 9.925,33 zł. 

Odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 127,25 zł.

BIEGŁY SĄDOWY 
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

z zakresu . .
zarządzania nieruchomościami i spółdzielni 

mgr Wiesław Zwoliński
ul. Erazma z Zakrodzymia 14 m 87 

03- 185 Warszawa ‘
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BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDZANIA n ie r u c h o m o śc ia m i
PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE 

mgr WIESŁAW ZWOLIŃSKI 
TEŁ. (22) 614-94-72, TEL. KOM. 507-076-811

Warszawa, 09 października 2019 r.

Pani
Monika Piwońska 
P-Law Legał Advisors
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00 -  660 Warszawa

dotyczy sprawy o sygn. akt: IC  1486/18

Uprzejmie informuję, że jako biegły sądowy otrzymałem z Sądu Rejonowego dla Warszawy- 
Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, akta sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przy Metrze” przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata, celem opracowania 
opinii zgodnie z postanowieniem Sądu zawartym w Protokole z rozprawy w dniu 10 września 
2018 r.

Stosownie do polecenia Sądu uprzejmie Panią informuję — jako pełnomocnika powódki — 
że umówiony jestem w Spółdzielni „Przy Metrze” w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 
13.00 (Al. KEN 36 lok. U-128, I piętro) w celu odebrania przygotowywanych dokumentów 
potrzebnych do sporządzenia opinii.

Przekazuję powyższą informację -  zgodnie z poleceniem Sądu -  celem umożliwienia stronom 
udziału w tych czynnościach biegłego.

BIEGŁY SĄDOWY 
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

zzakresu . .
zarządzania nieruchomościami l spółcmcim 

mgr Wiesław Zwoliński 
ul Erazma z Zakroczymia 14 m 87 

01-181 Warszawa
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BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE 

mgr WIESŁAW ZWOLIŃSKI 
TEL. (22) 614-94-72, TEL. KOM. 507-076-811

dotyczy sprawy o sygn. akt: I C 1486/18

Uprzejmie informuję, że jako biegły sądowy otrzymałem z Sądu Rejonowego dla Warszawy- 
Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, akta sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przy Metrze” przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata, celem opracowania 
opinii zgodnie z postanowieniem Sądu zawartym w Protokole z rozprawy w dniu 10 września

Stosownie do polecenia Sądu uprzejmie Panią informuję, że umówiony jestem w Spółdzielni 
„Przy Metrze” w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 13.00 (Al. KEN 36 lok. U-128,1 piętro) 
w celu odebrania przygotowywanych dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii.

Przekazuję powyższą informację -  zgodnie z poleceniem Sądu -  celem umożliwienia stronom 
udziału w tych czynnościach biegłego.

Warszawa, 09 października 2019 r.

Pani
Zofia Maciej ewska-Sarata
ul. Lanciego 9 B 
02 -  792 Warszawa

2018 r.

BIEGŁY SĄDOWY 
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie 

z-zakresu _ .

03- 185 Warszawa
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BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE 

mgr WIESŁAW ZWOLIŃSKI 
TEL. (22) 614-94-72, TEŁ. KOM. 507-076-811

jZ<xbcfZ n

Warszawa, 09 października 2019 r.

Pan
Zbigniew Sarata
ul. Lanciego 9 B 
02-792 Warszawa

dotyczy sprawy o sygn. akt: I C 1486/18

Uprzejmie informuję, że jako biegły sądowy otrzymałem z Sądu Rejonowego dla Warszawy- 
Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, akta sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przy Metrze” przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata, celem opracowania 
opinii zgodnie z postanowieniem Sądu zawartym w Protokole z rozprawy w dniu 10 września 
2018 r.

Stosownie do polecenia Sądu uprzejmie Pana informuję, że umówiony jestem w Spółdzielni 
„Przy Metrze” w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 13.00 (Al. KEN 36 lok. U-128,1 piętro) 
w celu odebrania przygotowywanych dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii.

Przekazuję powyższą informację -  zgodnie z poleceniem Sądu -  celem umożliwienia stronom 
udziału w tych czynnościach biegłego.

b ie g ł y  s ą d o w y
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

z zakresu . .
zarządzania nieruchomościami ispóidziclm  

^ r n g r  Wiesław Zwolmski 
ui. Erazma z Zakroczymia 14 ra 87 

03- 185 Warszawa
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BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE 

mgr WIESŁAW ZWOLIŃSKI 
TEL. (22) 614-94-72, TEL. KOM. 507-076-811

Warszawa, 30 września 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przy Metrze”
Al. KEN 36 lok. U -  128 
02-797 Warszawa

dotyczy sprawy o sygn. akt: I C 1486/18

Uprzejmie informuję, że jako biegły sądowy otrzymałem z Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, akta sprawy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przy Metrze” przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewskiej-Sarata 
celem opracowania opinii zgodnie z postanowieniem Sądu zawartym w Protokole z rozprawy 
w dniu 10 września 2018 r.
Celem opracowania opinii jest weryfikacja prawidłowości naliczenia zadłużenia pozwanych 
wobec Spółdzielni.
Z dokumentów zawartych w aktach sprawy wynika, iż Powódka dochodzi w niniejszym 
postępowaniu kwot, które stanowią zaległości od 15.07.2017 r. do 15.12.2017 r.

W związku z faktem, iż akta sprawy zawierają niedostateczny materiał na potrzeby 
sporządzenia opinii, uprzejmie proszę o przygotowanie przez SM „Przy Metrze” niżej 
wymienionych dokumentów.

1. Ponieważ przedstawiony w aktach sprawy „Plan gospodarczo-finansowy” na rok 2017 
skonstruowany został zapewne m.in. w oparciu o wcześniej ponoszone koszty, proszę 
o przedstawienie sprawozdań finansowych SM „Przy Metrze” za lata 2015 i 2016 
uwzględniających koszty dotyczące lokalu (budynku) Pozwanych.

2. Uchwały organów Spółdzielni, których postanowienia skutkują na wysokość opłat dla 
Pozwanych w analizowanym okresie.



3. Informację (o ile jest to możliwe -  w formie powiadomień kierowanych do Pozwanych -  
o wysokości należnych opłat z tytułu zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu (budynku), 
obowiązujących dla okresu: lipiec -  grudzień 2017 r.

4. Dane dotyczące lokalu (budynku) Pozwanych, tj. powierzchnia, liczba osób przyjęta 
do naliczeń etc.

5. Informację dotyczące ewentualnego rozliczenia mediów lub innych korekt skutkujących na stan 
rozliczeń pomiędzy Powódką i Pozwanymi w analizowanym okresie.

Przygotowane dokumenty -  o które zwracam się powyżej -  zamierzam odebrać osobiście będąc 
w siedzibie Spółdzielni. Z dokumentów zamierzam skorzystać w trakcie sporządzania 
przedmiotowej opinii.

Pragnę także podkreślić, iż Sąd zobowiązał mnie (lako biegłego) do poinformowania 
pełnomocnika powoda oraz pozwanych o terminie, kiedy stawie się w Spółdzielni celem 
zapoznania się z niezbędnymi dokumentami na potrzeby sporządzenia opinii, celem umożliwienia 
stronom udziału w tvch czynnościach.

W świetle nakreślonego zobowiązania przez Sąd, uprzejmie proszę o wskazanie daty i miejsca, 
kiedy będę mógł zapoznać się (a także strony postępowania) z oryginałami dokumentów oraz 
przejąć dokumenty przygotowane dla mnie w celu wykorzystania w trakcie sporządzania opinii. 
Przy określaniu terminu proszę o uwzględnienie faktu, iż po otrzymaniu od Państwa stosownej 
informacji, będę musiał z odpowiednim wyprzedzeniem jeszcze powiadomić o tym strony 
postępowania. Powiadomień dokonam listami poleconymi kierowanymi na adresy stron wskazane 
w aktach sprawy.

2 m

Wiesław Zwoliński

2
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Informacja o wysokości opłat za lokal Warszawa dn. 22.10.2019

SM "Przy Metrze"
Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128 

02-797 Warszawa
Teł.: 22 648 74 73 Fax: 22 648 74 30
e-mail: biuro@smprzymetrze.pl
Konto: 31 1320 0022 0474 0000 1000 3629

Sz. P. Sarata Zbigniew

Dotyczy lokalu: Lanciego 9 m. B3
02-792 Warszawa, Indeks 01063003

Adres do 
korespondencji:

Spófdzienia Mieszkaniowa "Przy Metrze" uprzejmie informuje, że od dnia 01 lipca 2017r. opłaty za eksploatację i 
utrzymanie Pana/-i lokalu wynoszą:

Nazwa usługi JM Ilość | Cena netto (zł) Wartość brutto (zł)

I I ła ty  na rzęcz opo łd z ie .n !:
| Fundusz remontowy | m2 193,08 0,50 96,54
Eksploatacja nieczł. m2 193,08 2,36 455,67

[li/Z s uliczki ńa dos taw ę  c iep łą ; ' • ’ V"; . . - ,.- ■ . ;
Podgrzanie wody m3 7,00 26,61 186,27
Centralne ogrzewanie m2 193,08 0,99 191,15
p ła ty  za m ed ia  1 u s łu g i na  rzecz- p ozo s ta łych  d o s tiswców: ■ - ■ |
Zaliczka na wodę m3 ! 13,00 11,47 149,11
Dzierżawa ciepłomierza kwota 1,00 8,00 8,00

IV, 0i p ła ty  na  rzecz G m iny : . | j §
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi gos.d. 1,00 60,00 60,00
Podatek od nieruchomości m2 193,08 0,12 23,17
Dzierżawa terenu m2 193,08 0,47 90,75
Dzierżawa terenu - rezerwa m2 193,08 2,02 390,02

Słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem groszy

* lokal jako gospodarstwo domowe, w rozumieniu uchwały nr LVIII/1623/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 roku.

ZARZĄD

I-I M. Pykało I-I A.Gawlik

Wydruk elekroniczny zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. t.j. Dz.U.2013 r. poz.330 nie wymaga podpisu.

Użytkownik: SM "Przy Metrze" 
Druk z programu S_CZYN_W w.6.50 firmy S.bit s.c.

mailto:biuro@smprzymetrze.pl


NRSEGMENTU UŻYTKOWNIK

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ^

W ŚWIETLE MURÓW W ŚWIETLE TYNKÓW
1 p. Ogiński 186,18 183,89
2 p. Gargasz 197,90 195,52
3 p. Sarata _• 195,22 193,08
4 p. Żabelska 197,01 193,76 . „
5 p. Siła-Nowicki 196,54 194,63
6 p. Filipowicz 196,46 193,82
7 p. Kiszko 196,91 193,92
8 p. Lepianka 196,98 193,92
9 p. Sewerski 191,82 188,72
10 p. Pasternak 196,91 194,12
I I p. Winiarczyk 196,81 194,82
12 p. Chojnacki 196,71 193,98
13 p. Miłaszewski 196,53 193,78 -
14 p. Kałuszko 196,96 194,47
15 p. Wyrzykowski 196,61 193,68
16 p. Swiacki 186,59 184,21

RAZEM 3122,14 3080,32
/



Uchwala nr 29/2017 

Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” 

z dnia 29 maja 2017 roku

At)

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 roku nr 25/2016 
w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo - finansowego na 2017 rok w części dotyczącej lokali 

mieszkalnych w Nieruchomości nr 9 w zakresie wysokości odpisu na fundusz remontowy.

Działając na podstawie § 71 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, uchwala 
się, co następuje:

§1.
Rada Nadzorcza zmienia uchwałę nr 25/2016 z 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarczo - finansowego na 2017 rok w części dotyczącej lokali mieszkalnych w 

Nieruchomości nr 9 w zakresie wysokości odpisu na fundusz remontowy. Obecnie obowiązująca 

miesięczna stawka w wysokości 1,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu zostaje obniżona do 
miesięcznej stawki o wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 2 .

W zakresie niezmienionym niniejszą uchwałą, Plan gospodarczo - finansowy na 2017 rok dla 

poszczególnych nieruchomości pozostaje w mocy.

§ 3-
Zmienione niniejszą uchwalą stawki opłat obowiązują od dnia 01.04.2017 roku.

§4
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do rozliczenia opłat-wniesionych na podstawie uchwały 

nr 25/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo - finansowego w okresie od dnia 01.04.2017 
roku do dnia podjęcia niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmiany które z niej wynikają. -



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.04.2017 roku.
§5

Sekretarz 
Rady Nadzorczej S M , Metrze "

'- e j  o
Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej S M .. Przy Metrze ’

>C2.
Krzysztof Szarecki



^  AA 02-797 WARSZAWA 
TEL. 22 648 74 73 

SMPRZYMETRZE.PL 
NIP 9510026546 
KRS 0000033334 

REGON 010485521

Warszawa, dnia A A . , .  A A . .....2016 r.

Nieruchomość nr 9

Informacja dla użytkowników lokali mieszkalnych

(dotyczy lokali połotonych w budynkach przy uL Lancieeo 91

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z art.4 ust.7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku 

(Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z póżn. zmianami) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” 
informuje, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku ulegają zmianie opłaty wprowadzone na podstawie planu 
gospodarczo -  finansowego na 2017 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 
12 grudnia 2016 roku.

Kalkulacja stawek opłat oparta jest o wyniki nieruchomości z 2015 roku i prognozę wyniku 
w 2016 roku oraz przewidywane koszty do poniesienia w roku 2017.

Stawka eksploatacji podstawowej dla członków uległa obniżeniu o 0,5% (o 0,01 zł/m2) 
w stosunku do stawki aktualnie obowiązującej.

Stawka eksploatacji podstawowej dla nie członków została podwyższona o 1,8% 
(o 0,04 zł/m2) w stosunku do stawki aktualnie obowiązującej.

Z uwagi na konieczność tworzenia rezerw wynikających ze sporu toczonego z Urzędem Miasta 
Warszawa o wysokość czynszu dzierżawnego wprowadzona zostaje nowa stawka „dzierżawa terenu — 
rezerwa”

Nieruchomość nr 9
lokale mieszkalne

tytuł jednostka
miary

stawki
dotychczasowe [zł]

stawki wynikające 
z Planu 2017 [zł]

eksploatacja podstawowa członek m2 2,09 2,08
eksploatacja podstawowa nie członek m2 2,32 2,36
dzierżawa terenu m2 1,00 0,47
dzierżawa terenu - rezerwa m2 0,00 2,02

Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Informacja o wysokości opłat za lokal obowiązujących od 1 kwietnia 2017 roku 
uwzględniająca także indywidualnie obliczone zaliczki na media zostanie Państwu przesłana 
w terminie do 31 marca 2017 roku.

prezes y,avz.adu
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Warszawa, 17.05.2017 r.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
decyzję przyjęto do protokołu nr 
z dni a .. & A :.Q.

Zarząd SM „Przy Metrze”

W N I O S E K

dotyczy: wprowadzenia nowej wysokości zaliczkowego kosztu podgrzania lm 3 wody,

obowiązującego od 1 lipca 2017 roku

Opinia: Na podstawie obowiązującego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów 
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze” wnoszę o zatwierdzenie nowej 
wysokości zaliczkowego kosztu podgrzania lm3 wody, wyliczonego indywidualnie dla każdego 
budynku w zasobach SM „Przy Metrze”. • •

W załączniku przedstawiono nową kalkulację stawek na rok 2017.

Wobec powyższego, wnioskują do Zarządu o podjącie decyzji dotyczącej przedstawionych powyżej 
zmian.

2017 r.Decyzja Zarządu Spółdzielni „ Przy Metrze ” z dnia

Podpisy Członków Zarządu SM „ Przy Metrze ” :

P r iw s  Z a r / . ą d u  
~ ' ~ x .  Pr/.-. Mrirze”

Podpisy Członków
. /■ i- ul efl\ kaio

Zastępca PrcM sąZęnatl..  
‘ Pr/>

Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. Ekonom iczny

Andrjćż0Gavjlik



Symbol kosztu rodzajowego
stawka obowiązującą od 1

linca 2017 toku f+5%)

NIERUCHOMOŚĆ NR 6

RAZEM B001 Lasek Brzozowy 1: 19,39
RAZEM B002 Lasek Brzozowy 2: 22,21
RAZEM B003 Lasek Brzozowy 3: 26,07
RAZEM B004 Lasek Brzozowy 4: 20,81
RAZEM B005 Lasek Brzozowy 5: 23,74
RAZEM B006 Lasek Brzozowy 6: 28,17
RAZEM B007 Lasek Brzozowy 7: 19,82
RAZEM B008 Lasek Brzozowy 8: 23,89
RAZEM B009 Lasek Brzozowy 9: 29,69
RAZEM B010 Lasek Brzozowy 10: 16,33
RAZEM BOH Lasek Brzozowy 11: 26,72
RAZEM BO 12 Lasek Brzozowy 12: 16,73
RAZEM BO 13 Lasek Brzozowy 13: 21,32
RAZEM B014 Lasek Brzozowy 15: 23,76
RAZEM BO.15 Lasek Brzozowy 16: 22,96
RAZEM B016 Lasek Brzozowy 17: 27,46
RAZEM B017 Lasek Brzozowy 18: 20,29
RAZEM B018 Lasek Brzozowy 19: 21,26
RAZEM B019 Mandarynki 2: 20,96
RAZEM B020 Mandarynki 4: 17,75
RAZEM B021 Mandarynki 6: 21,03
RAZEM B022 Mandarynki 8: 23,20
RAZEM B023 Mandarynki 10: 23,63
RAZEM B024 Mandarynki 12: 23,48
RAZEM B025 Lanciego 2: 25,37
RAZEM B026 Lanciego 4: 21,50
RAZEM B027 Lanciego 6: 21,75
RAZEM B029 Lanciego 8: 22,20
RAZEM B030 Lanciego 9: 26,61
RAZEM B032 Lanciego 10A: 10,97
RAZEM B033 Lanciego 10B: 12,89



Uchwała nr 12/2015 
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” 

z dnia 23 lutego 2015 roku

igr ^ 3

w.sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego liczników ciepła.

Działając na podstawie § 69 ust. 1 pkt 8 i 9 Statutu SM „Przy Metrze” oraz § 1 ust. 2 pkt 1 i 
2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”, uchwała się, co następuje:

•• < § i ,  : ■: .  .

W związku z wyposażeniem lokali w liczniki ciepła (ciepłomierze kompaktowe) wprowadza 
się miesięczne opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego tych liczników w miesięcznej 
wysokości 5,50 zł i 6,50 zł netto. Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

§ 2 .  ;  ;  f  A

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, wprowadza następujące zmiany 
w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z 
tego tytułu:

1. W § 5 po pkt 3 wprowadza się nowy pkt 4 w brzmieniu „Dzierżawę liczników ciepła”. 
Następne punkty zmienią odpowiednio swoją numerację.

2. § 13 uzyskuje brzmienie:
ust. 1. „Rozliczanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów 
energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy 
Metrze.”
ust. 2.„Koszty dzierżawy liczników ciepła są ewidencjonowane w okresach rocznych 
i rozliczane na poszczególne budynki”
ust. 3 „Koszty dzierżawy liczników ciepła rozdziela się na lokale wyposażone w 
liczniki ciepła.”

§3.

1. Datę wprowadzenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego liczników ciepła ustala się 
na dzień 1 lipca 2015 roku.

2. Rozliczenie kosztów z tytułu czynszu dzierżawnego liczników ciepła za okres od 1 
Stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. zostanie dokonane przy rozliczeniu kosztów 
energii cieplnej dla celów c.o. za 2015 r.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej SM „ Przy Metrze ‘
(faU friti- ■ C ^nĄ riQic.

Lucyna Kołnierzak

Rady N ^zo r^e ^S M  „ Przy Metrze ” 

Marek Wojtalewicz
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POLA JA S N E  W Y P E Ł N IA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOM PUTEROW O LUB ROCZNIE. 
D U ŻY M ). d r u k o w a n y m i  LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik AV < do uchwały Nr X XX U 7 RR/20 ] 6 
R ady m .sl W arszawy : dnia 7 łijn. o  2 0 /6  r.

T m rr
1 PESEL 2. NIP 3. REGON

A-ZJ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI D-ZJ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM  
JEDNORODZINNYM

P o d sta w a  prawna: ert. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 i .  o  utrzymaniu czystości I 2016 r. po z. 250, z późn. zro:), zwana dalej Ustawą.!

P od m io t zob ow iązan y d o  z lo iąn ia  dakiaracji: WłaśdcJei nieruchomości. ną której ■vr«g»sM! 
o którym mowa w  art, 3  piet 2 a  ustawy, z  dnia 7 &pca 1994 r. Ptbwo .budowlane. '
P rzez  w łaśodefr rozumie' s ię  -także współwłaścicieli. użytkownOców wieczystych o ra z" '’"**" -saAŁJń.— j a ^ ^ a ^ ^ i ę h ł c t w ^ ; W. żąrząd ifc. ju; 
użytkowaniu, najemdów.nieruchomóśd. dzi&rtewców nieruchomości a t a k ż e ^ V k:

: •;-<• ;‘r'^
lub

A." DA NENIE R UC HÓMOŚCI
A.1. ADRES ŃIERUfclfetoOŚCI

4. Dzielnica 5. Ulica {nr obrębu i nr działki/dziatek ew.)^

A.2. OBLICZENIE'OPł ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADĄMI;K0f<YmZit

S. Numer

3
7. Numer lokalu

&

8. Sposób zbiórki odpadów (zaznaczyć właściwe po}e):jiŚL selektywnie O  nieś efektywnie

9. Nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne (zaznaczyć właściwe po łę): 
O  tak O loie

O  jednoosobowe Q  dwuosobowe
zaznpez
Ghrzyiosobowe lub większe

Tl. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
(należy w pisać odpowiednią obowiązującą sławkę opłaty) i& t y - r  i z ł

B. DODATKOWE OBJAŚNIENIA ■p0 Ąv -i-
t )  Numer PESEL wskazują wyłącznie osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi 
podajnikami podatku od towarów ł usług.
2) W polu nr 5  numer obrębu i numery aziałek ewidencyjnych wpisać należy w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie nazwy ulicy nieruchomości. W takim 
przypadku pola nr 6 . 7 należy przekreślić.
3 ) Przez gospodarstw o domowe należy rozumieć w szystkie osoby spokrewnione lub niespokrewraooe zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się  lub
nieutrzymujące się  wspólnie.___________________ ___________________________________________________

A -Z J  (2 0 1 6 (1 ) ) S t r o n a  1 2 1



załącznik DN-15I0 Załącznik nr 28
dz.4/42; obręb 1105-1-11-05 

KW WA2M/00222009/6
C.1.G RUNTY ul. Lanciego 9

Pd^.ierżćHnia r Śtawka^odat '  ' ” - Kwota podatku

1 .związane z prowadzeniem działalnośd 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków

23. 24.
0,89 zł/m2

25.

2. pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

26. 27.
4,54 Zł/m2

28.

3.pozostałe, w tym zajete na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego

29.

4 089,00

30.
0,46 zł /m2

31.

1 880,94

C.2.BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

1. mieszkalne
35.

3 080,32
36.
0,74 zł/m 2

37.
2 279,44

2.zwiazane z prowadzeniem 
dz.gospod.oraz budynki mieszkalne lub 
ich części,zajete na prowadzenie 
działalności gospodarczej

44. 41.
22,66 zł/m2

42.

4.związane z udzialaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajęte przez 
podmioty udzielające tych świadczeń o 
powierzchni użytkowej do 2.000 m2

54. 51.
4,61 zł/m2

52.

6. pozostałe, w tym zajęte na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalnośd pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku pubiicznegi

64. 61.
7,62 zł/m 2

62.

C.3. BUDOWLE
Budowle
wartość określona na podstawie art.,4 
ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych (podstawa 
opodatkowania w zł z dokładnością do 1 
zł)

35. 36 .
2% wartości
sudowli

37.

RAZEM PODATEK 4160
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Informacja o wysokości opłat za lokal Warszawa dn. 22.10.2019

SM "Przy Metrze"
Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128 

02-797 Warszawa
Tel.: 22 648 74 73 Fax: 22 648 74 30
e-mail: biuro@smprzymetrze.pl
Konto: 31 1320 0022 0474 0000 1000 362S

Sarata Zbigniew Maciejewska - Sarata 
Sz- Pl Zofia

Dotyczy lokaiu: Lanciego 9 rrt. B3
02-792 Warszawa, Indeks 01063003

Adres do 
korespondencji:

Spółdzienia Mieszkaniowa "Przy Metrze" uprzejmie informuje, że od dnia 01 października 2017r, opłaty za 
eksploatację i utrzymanie Pana/-i lokalu wynoszą:

Nazwa usługi JM Ilość Cena netto (zł) Wartość brutto (zł)

i. Óp 

II. Ze

Eksploatacja 
Fundusz remontowy

Podgrzanie wody 
Centralne ogrzewanie
p ła ty  zą<media u ^ l u ' a  rzecz p o zo s ta łych  d o ś t  
Zaliczka na wodę 
Dzierżawa ciepłomierza

m2
m2

m3
m2

m3
kwota

■
193.08
193.08

7.00
193.08

13,00
1.00

-

2,08
0,50

0,99

11,47
8,00

■ .
401,61

96,54

186,27
191,15

149,11
8,00

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi gos.d. 1,00 60,00 60,00
Podatek od nieruchomości m2 193,08 0,12 23,17
Dzierżawa terenu m2 193,08 0,47 90,75
Dzierżawa terenu - rezerwa m2 193,08 2,02 390,02

V mm  opłaty zw!ązane.:zJokaiem:^ .;cść f 7 i \  . ■ VAT % lVAT'v-u \Aj p r . ^ ć z ń  h<* m  -y>,

:  ' ' '•

RAZEM ©płata za 'losat, ::-s!+:!!+IV+V) zł. 1 =598,62
Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze

* lokal jako gospodarstwo domowe, w rozumieniu uchwały nr LVIII/1623/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 roku.
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Wydruk eiekroniczny zgodnie żart.21 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. t.j. Dz.U.2013 r. poz.330 nie wymaga podpisu.

Użytkownik: SM "Przy Metrze" 
Druk z programu S_CZYN_W w.6.50 firmy S.bit s.c.
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Rozliczenie kosztów zużycia wody Warszawa dnia 2017-09-05

Rozliczenie wg średniego odczytu

SM "Przy Metrze"
ai. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128 

Adres: 02-797 Warszawa

Te!.: 22 648 74 73 Fax: 22 648 74 30 
e-maii: biuro@smprzymetrze.pl

K on to : 31 1320 0022 0474 0000 1000 3629

Sz.P. Sarata Zbigniew

dotyczy lokalu: Lanciego 9 m. B3 

02-792 Warszawa
Adres do 
korespondencji:

Rozliczenie za I półrocze (M /12/2016do30/06/2017) v 1Vr

i i stan j zużycie { stan i zużycie i
I Odczyt | z . w i

i _
|c.w ł  [

_______ ___________________
|31/12/2016| 210.0000|

1
i 25.8000!

j 30/06/2017 j 
____ 1 _

238.0000| | SB.3500{ j
1 . _ .......

| i | 28.0000 j | 42.5500|

'S :;
809,21 zł 

1.068,00 zł

1) koszt zużycia wody wg liczników:

2) koszt podgrzania wody ’/ \ A / n  l!r*'■7,niL'r^\A/,

70.5500 m 3 x  11,47zł/m 3

42.5500 m 3 x  25,10 z ł/m 3 :

3) koszt wyrównawczy 0,00 zł

Razem koszty: '■ -A-A 7 WĄ..;. i. 1877,21 z ł

B;'Naliczone ppisty zaiiczko-we:

825,84 zł 

828,30 zł

1) zaliczka na wodę:

2) zaliczka na podgrzanie wody:

Razem zaliczki: 1654,14 zł

Niedopłata z tytułu rozliczenia wody 223,07 zł
Prosimy o skorygowanie najbliższej opłaty za lokal o wskazaną wyżej nadpłatę lub niedopłatę.

UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z § 7 lit. a Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania 
ścieków w SM ”Przy Metrze“ informacje o wskazaniach wodomierzy odczytanych samodzielnie przez 
użytkowników lokali nie będą przyjmowane.

Lokale, w których nie dokonano bezpośredniego odczytu, rozliczone zostaną zgodnie z § 3 ust. 7 ww. 
Regulaminu.

Poniżej przypominamy numery telefonów firm pełniących całodobowe dyżury hydrauliczne i elektryczne. 
Ewentualne usterki i awarie należy zgłaszać pod nw. numery: 
tei.0-601-248-502 awarie gazowo - hydrauliczne "HOLENDER SERWIS" 
tel.0-602-455-928 awarie instalacji elektrycznych “ATEST”
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