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W zatwierdzonym przez RN w dniu 5 grudnia 2012 „Planie finansowo-gospodarczym na 
rok  2013”  zarząd  Spółdzielni  zamieścił  pozycję:  „2.k.  Inwentaryzacja  budynków,  gruntów,  
wydzielenie  lokali,  zmiana rozliczeń”, wyceniając  te  czynności  związane  „z przekształceniami 
własnościowymi” na kwotę 30 tysięcy złotych.  

Kwota 30 tysięcy zł została uwzględniona w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych, jest 
pobierana od mieszkańców już od roku 2013 i trwa to przecież nadal. W/w plan został przekazany 
członkom przy piśmie zarządu z dn. 30 stycznia 2013, l. dz. 31/01/2013.

Kwoty 30 tysięcy złotych przyjętej na przekształcenia własnościowe w „Planie finansowo-
gospodarczym na rok 2013” w dniu 5 grudnia 2012 nie  należy mylić  z  kolejnymi  ogromnymi 
kwotami na przekształcenia własnościowe w wysokości 90.000 zł (choć de facto wymiar tych wpłat 
wynosiłby  ponad  100  tys.  zł),  do  wpłacenia  których  zarząd  Spółdzielni  próbował  zmusić 
mieszkańców  na  mocy  Uchwały  RN  nr  2/2013  z  24  kwietnia  2013  roku,  o  uchyleniu  której 
Spółdzielnia  powiadomiła  mieszkańców  w  dniu  4  września  2013,  a  więc  już  po  dacie 
obowiązywania w/w uchwały.

W  roku  2013  zarząd  Spółdzielni  nie  podjął  żadnych  czynności  związanych  
z przekształceniami. Ponadto pod koniec roku 2013 zarząd poinformował na piśmie członków, że 
„Spółdzielnia  na  potrzeby  projektów  uchwał  uwłaszczeniowych  samodzielnie  ustala  udziały,  
przypadające na poszczególne lokale”, zatem nie generowało to żadnych kosztów przewidzianych 
w  „Planie  finansowo-gospodarczym  na  rok  2013”  w  pozycji  „30  tysięcy  złotych”  na 
przekształcenia własnościowe. W roku 2013 jedynym efektem pracy zarządu Spółdzielni w materii 
przekształceń  własnościowych był  rażąco  nieudolny  projekt  uchwały  zarządu  o  przedmiocie 
odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. P… 8, datowany na przełom roku 2013/2014. 
W konsekwencji  wniosków złożonych w trybie usm do tego projektu  uchwały został  on przez 
zarząd Spółdzielni uchylony.  

Zarząd Spółdzielni w piśmie z dnia 8 sierpnia 2014, l.  dz. 307/08/2014 zaświadczył, że  
„w roku  2013  nie  były  wykonane  ani  pomiary  inwentaryzacyjne  lokali,  ani  nie  prowadzono  
aktualizacji map geodezyjnych terenów nieruchomości”. Nadto ze stanu faktycznego wynika też, 
że  w  roku  2013  Spółdzielnia  nie  dokonała  również  pozostałych  czynności  uwzględnionych  w 
„Planie finansowo-gospodarczym na rok 2013”, w poz.  „2.k.” tj. „wydzielenia lokali” i „zmiany 
rozliczeń”. 

Mimo  niewykonania  powyższych  czynności,  na  które  Spółdzielnia  pobrała  przecież  od 
mieszkańców od roku 2013 co najmniej 30 tysięcy zł, w zmianie opłat od 1 października 2014  
Spółdzielnia  w  miesięcznych  opłatach  eksploatacyjnych  wprowadziła  nową  pozycję  opłat  
o nazwie „Koszty finansowe”, podając w „Informacji dodatkowej o stawkach obowiązujących od  
01  października  2014”: „Jest  to  fundusz  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  przeniesieniem  
własności lokali ze spółdzielczego własnościowego prawa na pełną własność”. 

Zatem Spółdzielnia postanowiła pobrać na cele takie same jak w roku 2013 tj. „przekształcenia 
własnościowe”, których w roku 2013 nie zrealizowała, kolejną już kwotę, tym razem w wysokości 
35  tysięcy  zł.  Opłata  „Koszty  finansowe”  była  pobierana  od  mieszkańców  obu  odrębnych 
nieruchomości Spółdzielni w miesięcznych opłatach eksploatacyjnych od 1 października 2014 do 
31 marca 2015 w jednakowej wysokości stawki 0,52 zł/m2,  mimo że zakres czynności związanych 



z przekształceniami był rożny w danej, odrębnej  nieruchomości. W taki sposób członkowie zarządu 
i RN dopuścili w Spółdzielni do kolejnej już niezgodności z prawem.  

Zważywszy na treść Uchwały Sądu Najwyższego III CZP 58/14 z dnia 11.09.2014 r. i nade 
wszystko  na  dyspozycję  zawartą  w  art.  1  ust.  11 usm,  zgodnie  z  którym  „spółdzielnia  
mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności  
z tytułu przekształceń praw do lokali”, wnioskujemy o przedstawienie nam rozliczenia pobranej 
przez Spółdzielnię od mieszkańców łącznej kwoty w wysokości co najmniej 65 tysięcy złotych na 
„przekształcenia  własnościowe”,  choć  Spółdzielnia  nadal  uporczywie  nie  wywiązuje  się  z 
obowiązku wynikającego z art. 42 usm. 

Szczegółowe  rozliczenie  kwoty  co  najmniej  65  tysięcy  złotych  na  „przekształcenia  
własnościowe”  musi  być  dokonane  przez  Spółdzielnię  zgodnie  z  obowiązkiem  wynikającym  
z ums, tj.  odrębnie na      nieruchomości Spółdzielni  .

W w/w rozliczeniu należy:  1. podać kwoty przypadające na daną odrębną nieruchomość z 
łącznej sumy co najmniej 65 tysięcy złotych na „przekształcenia własnościowe”, którą Spółdzielnia 
obciążyła mieszkańców; 2. szczegółowo wymienić konkretne czynności, jakie zostały wykonane w 
każdej  z  tych  nieruchomości;  3. określić  termin  dokonania  tych  czynności;  4. podać  kwoty 
wydatkowane na każdą z tych czynności; 5. wskazać beneficjentów każdej z tych wydatkowanych 
kwot; 6. podać daty tych poniesionych wydatków. 

Zapowiadamy, że na mocy naszych ustawowych uprawnień członkowskich podane przez 
Spółdzielnię  rozliczenie  zweryfikujemy  w  drodze  wniosków  o  udostępnienie  dokumentów, 
wymienionych w katalogu art. 81 ust. 1 usm, potwierdzających te wydatki.  

Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  30  dni  od  daty  złożenia  niniejszego  pisma  w  siedzibie 
Spółdzielni,  przekazanej  nam  listem  poleconym  pod  adresami  zamieszkania  bądź  pocztą 
elektroniczną  w  postaci  SKANU  zaewidencjonowanego  w  dzienniku  korespondencyjnym 
Spółdzielni pisma, podpisanego przez dwóch członków zarządu Spółdzielni, pod adresami: …
@gazeta.pl; …@.art.pl.

Wskazujemy bowiem,  że  wbrew poglądowi  wyrażonemu przez  p.  Zbigniewa  … w brzmieniu: 
 „sprawę formy,   w jakiej  prowadzę korespondencję proszę pozostawić do mojego uznania” w 
mailu  z  dnia  18  kwietnia  2015,  podpisanym  przez  niego  „z  upoważnienia  zarządu”,  Statut 
Spółdzielni  nie  pozostawia  w  tym  zakresie  dowolności,  wskazując  jednoznacznie  konieczność 
podpisów „co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i osoby do tego 
przez Zarząd upoważnionej (pełnomocnika)”.


