
Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.
Rada Nadzorcza SM „A[...]”
Zarząd SM „A[...]”
Działając na mocy naszych uprawnień członkowskich, wynikających z §7 ust. 3 i §8 ust. 2 w 
związku z §7 ust. 15 Statutu Spółdzielni, zgłaszamy konieczność uchylenia przez radę nadzorczą jej 
własnej „Uchwały nr 33/2017” z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany jednostek 
rozliczeniowych oraz stawek opłat eksploatacyjnych (dalej: Uchwała).
Uchwała ma zastosowanie do zmiany opłat, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r., o której 
to zmianie Spółdzielnia zawiadomiła nas w dniu 8 stycznia 2018 r. (dalej: zawiadomienie).

Uchwałą  tą  –  w  odniesieniu  do  trzech  niżej  wymienionych  składników  comiesięcznych  opłat 
eksploatacyjnych za lokale w nieruchomościach Spółdzielni, tj: 

1. Kosztów administrowania nieruchom. (pisownia oryginalna z zawiadomienia);
2. En.elektryczna (pisownia oryginalna z zawiadomienia);
3. Ochrona osiedla

– rada nadzorcza: 

•    dokonała likwidacji  dotychczasowego sposobu naliczania tych  opłat  eksploatacyjnych,  które 
dotąd Spółdzielnia wyznaczała wg stawek przypadających na metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej danego lokalu; 

•    dokonała wprowadzenia w ich miejsce ryczałtowych jednostek „po równo od każdego lokalu” 
bez  względu  na  to,  że  lokale  w  nieruchomościach  Spółdzielni  mają  bardzo  zróżnicowane 
powierzchnie  –  od  lokali  bardzo  małych,  np.  o  metrażu  30,60  m2,  aż  do  lokali 
wielkopowierzchniowych, np. o metrażu 179,30 m2;

•    dokonała tym samym wprowadzenia  nowego sposobu podziału kosztów ponoszonych przez 
Spółdzielnię na w/w cele, związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zasobach 
Spółdzielni,  polegającego na tym,  że im lokal  mniejszy,  tym większy na jego użytkownika 
został  nałożony ciężar dźwigania kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na eksploatację i 
utrzymanie danej nieruchomości, a im lokal większy, tym ciężar ten jest mniejszy.

Skutek  takiej  zmiany podziału  w/w kosztów ponoszonych przez  Spółdzielnię  na  eksploatację  i 
utrzymanie nieruchomości, wprowadzonej przedmiotową Uchwałą, obrazuje poniższy przykład:

•    obecnie  użytkownik lokalu o powierzchni 30,60 m2,  położonego w nieruchomości przy ul. 
P[...] 8, płaci miesięcznie na „koszty administrowania nieruchom.” kwotę 66,40 zł, bo obecna 
stawka tej opłaty wynosi 2,17 zł /m2.

Od 1 kwietnia 2018 r., gdy na mocy Uchwały nastąpi zmiana jednostki rozliczeniowej tej opłaty 
na  jednostkę  ryczałtową  „po  równo  od  każdego  lokalu”,  użytkownik  ten  będzie  płacił 
miesięcznie 213,02 zł/lokal. Uchwała RN oznacza dla niego PODWYŻKĘ opłaty o 220,8%;

•    z kolei użytkownik lokalu o metrażu 179,30 m2, położonego w nieruchomości przy ul. M[...] 
10,  płaci  miesięcznie  na  „koszty administrowania  nieruchom.”  kwotę  383,70  zł,  bo  obecna 
stawka tej opłaty wynosi 2,14 zł /m2.

Od 1 kwietnia 2018 r., gdy na mocy Uchwały nastąpi zmiana jednostki rozliczeniowej tej opłaty 
na  jednostkę  ryczałtową  „po  równo  od  każdego  lokalu”,  użytkownik  ten  będzie  płacił 
miesięcznie 229,01 zł/lokal. Uchwała RN oznacza dla niego OBNIŻKĘ opłaty o 40%. 

Tym samym Uchwała, która wprowadza nowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi oraz wysokość opłat za lokale, skutkując w wyżej zobrazowany sposób, nie może 
pozostać się w obrocie prawnym. Należy bowiem wskazać, że:

1.   Art.  4  ust.  1  ustawy o  spółdzielniach  mieszkaniowych  (dalej:  usm)  mówi,  że  członkowie 



spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,  są obowiązani uczestniczyć w 
pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających  na  ich  lokale,  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  stanowiących 
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.  Usm nie definiuje 
terminu  „koszty  eksploatacji”  ani  też  terminu  „eksploatacja”  –  ani  w  odniesieniu  do 
nieruchomości,  ani  w odniesieniu do budynku.  Brak też jest  takiej  definicji  w innym akcie 
prawnym.  Nie może jednak budzić wątpliwości, że mieszczą się w nich wszystkie koszty 
związane z bieżącym korzystaniem z nieruchomości oraz zachowaniem substancji majątku 
spółdzielni. Wpłacane są one właśnie na podstawie art. 4 ust. 1-2 i ust. 4 tej ustawy (por. 
wyrok WSA w Gdańsku z 4.03.2015 r., sygn. I SA/Gd 1505/14).

2.   Zgodnie  z  obowiązującym  w  Spółdzielni  „Regulaminem  rozliczania  kosztów  gospodarki 
zasobami  mieszkaniowymi”  (załącznik  do  Uchwały  nr  26/2016  z  23.11.2016  r.  Rady 
Nadzorczej S.M. „A[...]”) (dalej: Regulamin) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
obejmują, w szczególności: 

1) koszty dostawy energii cieplnej (CO i podgrzanie wody),
2) koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
3) koszty ogólnej energii elektrycznej,
4) wywóz nieczystości stałych,
5) koszty administrowania nieruchomością w tym:

a)  konserwacja,
b)  obsługa sanitarno-porządkowa,
c)  utrzymanie zieleni,
d)  koszty zarządzania,
e)  inne opłaty,

6) ochrona, domofon,
7) ustanowione aktami powszechnie obowiązującymi (m. in. podatek od nieruchomości, 
opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów),

8) odpis na fundusz remontowy.

Dalej  Regulamin  stanowi,  że  koszty  eksploatacji  i  remontów  zasobów  mieszkaniowych  są 
rozliczane  proporcjonalnie  w oparciu o przyjęte jednostki rozliczeniowe dla danej kategorii 
kosztów.

3. W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że części przypadające na lokale, według których 
członkowie  spółdzielni,  którym  przysługują  spółdzielcze  prawa  do  lokali,  są  obowiązani 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, 
są ściśle związane z metrażem ich lokali.

I tak,  Sąd Apelacyjny w Warszawie, uzasadniając  wyrok z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt I 
ACa 1028/12, orzekł: „Zasadniczą zmianą, jaka dokonała się w tej dacie, była zmiana art. 4 ust. 
1-2 i 4 u.s.m., art. 6 ust. 1 i 3 oraz dodanie ust. 41 do art. 4 u.s.m. Jej skutkiem było obciążenie 
członków  oraz  osób  niebędących  członkami,  którzy  dysponują  spółdzielczymi  prawami  do 
lokali lub odrębną własnością (o ile właściciele lokali pozostają w autonomicznym zarządzaniu 
spółdzielczym – art.  27 ust.  2 u.s.m.)  przede wszystkim obowiązkiem  pokrywania części 
kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją ich nieruchomości, jaka pozostaje w 
proporcji do jego lokalu (art. 4 ust. 1, 11, 2 i 4 u.s.m.; por. także uzasadnienie wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., V CSK 234/11, Lex nr 1232629)”. W składzie orzekającym 
zasiadał SSA Roman Dziczek, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego, autor 
opracowań  i  komentarzy,  dotyczących  szeroko  rozumianej  problematyki  mieszkaniowej  i 
nieruchomości,  wykładowca  szkoleń  organizowanych  przez  Krajową  Radę  Spółdzielczą, 
naczelny organ spółdzielczy.  Jego stanowisko w kwestii,  jak należy interpretować ustawowe 



sformułowanie „w częściach przypadających na lokale”, pokrywa się dokładnie z cytowanym 
wyżej  i  niżej  orzeczeniem  SN,  co  SSA  R.  Dziczek  expressis  verbis zaznaczył  podczas 
konsultacji, jakie niżej podpisani z nim odbyli.

Dalej, Sąd Najwyższy, uzasadniając wyrok z dnia 9 maja 2012 r.,  sygn. akt V CSK 234/11, 
orzekł:  „Na skutek zmiany dokonanej  wyżej  powołaną ustawą,  zakres obowiązków członka 
uległ  zmianie.  Członek  zobowiązany  jest  pokrywać  część  kosztów  związanych  z 
utrzymaniem i eksploatacją jego nieruchomości, jaka pozostaje w proporcji do jego lokalu 
i  ma  uczestniczyć  w  pokrywaniu  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem 
nieruchomości  stanowiących  mienie  spółdzielni,  przez  uiszczanie  opłat  zgodnie  z 
postanowieniami statutu”.

I dalej, Sąd Najwyższy, uzasadniając wyrok z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt. V CNP 
66/13,  orzekł:  „Na  podstawie  art.  4  ust.  1 i  art.  4  ust.  11 członkowie  spółdzielni  i  osoby 
niebędące  członkami  spółdzielni,  którym  przysługuje  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do 
lokalu,  są  obowiązani  do  pokrywania  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem 
nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  ich  lokal,  eksploatacją  i  utrzymaniem 
nieruchomości  stanowiących  mienie  spółdzielni  przez  uiszczanie  opłat  zgodnie  z 
postanowieniami statutu. […]  Za opłaty te określone w art. 4 ust. 1-2 i  4 u.s.m. odpowiadają 
solidarnie z członkami spółdzielni właścicielami lokali nie będącymi członkami spółdzielni lub 
osobami  nie  będącymi  członkami,  którym przysługują  spółdzielcze  własnościowe prawa do 
lokali, osoby faktycznie korzystające z lokalu (art. 4 ust. 6 u.s.m.). Chodzi tu o opłaty związane 
tylko z tą nieruchomością (jedno lub wielobudynkową) w skład której wchodzi używany przez 
te podmioty lokal. Stopień partycypacji poszczególnych członków w tych kosztach określa 
stosunek powierzchni danego lokalu do ogólnej powierzchni lokali”. 

Przepis art. 4 ust. 1 usm stanowi, że części, w jakich użytkownicy lokali mają ponosić  koszty 
na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, mają być związane z częścią przypadającą na ich 
lokal. Zasadnym jest więc takie podzielenie kosztów, aby tę zasadę urzeczywistnić. Przywołane 
wyżej  orzeczenia  nie  pozostawiają  jakichkolwiek  wątpliwości,  że  wola  prawodawcy  może 
zostać  spełniona  wyłącznie  poprzez  zastosowanie  dla  takich  opłat  jednostki  rozliczeniowej, 
którą jest metr kwadratowy powierzchni danego lokalu.

W świetle wyżej przywołanych orzeczeń sądowych zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych z 
dniem 1 kwietnia  2018 r.  – dokonana  w wyniku podjętej  Uchwały w zakresie:  1.  Kosztów 
administrowania  nieruchom.  (pisownia  oryginalna  z  zawiadomienia);  2.  En.elektryczna 
(pisownia oryginalna z zawiadomienia);  3. Ochrony osiedla – a polegająca na zastosowaniu 
wobec tych opłat zasady ich naliczania ryczałtem „po równo od każdego lokalu”, całkowicie 
bez związku z powierzchnią danego lokalu, jest niezgodna z prawem. 

4. Zmiana w/w opłat, dokonana poprzez zastosowanie wprowadzonej Uchwałą zasady ryczałtowej 
„po równo od każdego lokalu”, jest również  sprzeczna z dobrym obyczajem oraz zasadami 
współżycia społecznego. Wskazać bowiem trzeba, że:

•    jak zostało już wykazane, zmiana wysokości w/w opłat, u podstaw której leży zastąpienie 
dotychczasowej ich jednostki rozliczeniowej „metr kwadratowy powierzchni lokalu” nową 
ryczałtową  jednostką  „po  równo  od  każdego  lokalu”,  czyni  użytkowników  lokali 
wielkopowierzchniowych  niezasadnie  uprzywilejowanymi  beneficjentami,  bowiem  w 
wyniku  tej  zmiany  ich  opłaty  maleją  lub  ulegają  podwyższeniu  w  sposób  nieznaczny. 
Odbywa się to kosztem sąsiadów z lokali mniejszych, na których w wyniku takiej zmiany 
opłat  zostaje  przerzucony ciężar  dźwigania  kosztów ponoszonych  przez  Spółdzielnię  na 
eksploatację i utrzymanie nieruchomości i u których te same opłaty horrendalnie wzrastają. 
Taki  niesprawiedliwy  mechanizm ma  prawo  budzić  w  mieszkańcach  lokali  mniejszych 



poczucie  krzywdy  i  niechęci  do  uprzywilejowanych  sąsiadów  z  lokali 
wielkopowierzchniowych,  co  z  kolei  może  spowodować  napięcia  i  niepokoje  społeczne 
wśród członków Spółdzielni, a odpowiedzialność za to ponosić będzie rada nadzorcza, która 
swoją Uchwałą wprowadza tak wynaturzone zasady; 

•    istotne  jest,  że  nikt  z  użytkowników lokali  w zasobach Spółdzielni  nie  zakwestionował 
dotychczasowego sposobu naliczania opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości od 
metrażu lokali, choć przecież każdy użytkownik, który nie zgadzał się z takim sposobem ich 
naliczania opłat mógł go zaskarżyć. Nic bowiem nie stało na przeszkodzie, żeby mieszkańcy 
lokali  wielkopowierzchniowych  zaskarżyli  dotychczasowe  zasady  naliczania  opłat  od 
metrażu  lokali,  dowodząc  przed  sądem,  że  są  one  niezgodne  z  prawem  i  są  dla  nich 
krzywdzące,  bo mieszkaniec lokalu o powierzchni 179,30 m2 ponosi opłaty większe niż 
sąsiad z lokalu o metrażu 30,60 m2. Nikt tego jednak nie uczynił, a stać za tym mógł brak 
argumentów;

•    dotychczasowych zasad naliczania opłat od metrażu danego lokalu nie zakwestionowali na 
drodze sądowej również członkowie rady nadzorczej obecnej kadencji 2015-2018, w której 
doszło  do  nadreprezentacji  lokali  wielkopowierzchniowych.  Zamiast  skorzystać  z 
przysługującej  im  drogi  sądowej,  wybrali  inną,  w  naszej  ocenie  niedopuszczalną,  bo 
wykorzystując swe funkcje i działając we własnym interesie i dla własnych korzyści, podjęli 
Uchwałę likwidującą dotychczasowe zasady naliczania opłat wg metrażu lokalu i zastąpili ją 
zasadą ryczałtu „po równo od każdego lokalu”, przez co zmuszają sąsiadów z mniejszych 
lokali do niezgodnego z prawem i rażąco nadmiernego finansowania kosztów eksploatacji i 
utrzymania nieruchomości;

•    nieobyczajność i sprzeczność z zasadami współżycia społecznego mechanizmu pokrywania 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości ryczałtem „po równo od każdego lokalu”, 
wprowadzonego Uchwałą, powoduje, że rażąco zróżnicowane zostają obowiązki członków, 
co  stoi  w  sprzeczności  z  art.  18  §1 ustawy  Prawo  spółdzielcze,  bowiem 
na przykładzie opłaty  „koszty  administrowania  nieruchom.”  członek  z  lokalu  o  metrażu 
30,60 m2 poniesie te koszty w wysokości  6,96 zł/m  2   użytkowanego lokalu, zaś członek z 
lokalu  o metrażu  179,30 m2 poniesie  te  koszty w wysokości  1,28 zł/m  2   użytkowanego 
lokalu,  co demaskuje zasadę wynikającą z Uchwały,  że im lokal mniejszy,  tym większe 
przypadają na niego koszty;

•  doświadczenie  życiowe  podpowiada,  że  w  wielkopowierzchniowych,  kilkupokojowych 
lokalach  zamieszkuje  więcej  użytkowników  niż  w  lokalu  jednopokojowym,  np.  30-
metrowym. Zatem większa liczba mieszkańców danego lokalu powoduje większe obciążenia 
w kosztach ponoszonych przez Spółdzielnię, bo choćby: 

o częściej zapalają światło na klatce schodowej, zwiększając zużycie energii,
o nanoszą więcej zabrudzeń na klatkę schodową,
o w większych lokalach jest zgromadzonych więcej dóbr i mają one więcej okien, przez 

które może wejść złodziej, więc są one większymi beneficjentami kosztów Spółdzielni w 
zakresie ochrony osiedla,

o użytkownicy  lokali  wielkopowierzchniowych,  kilkupokojowych,  gdy  zdecydują  się 
wynająć  swój  lokal,  będą  odnosić  zdecydowanie  większe  korzyści  finansowe  niż 
mieszkaniec wynajmujący jednopokojową kawalerkę, a mimo to właśnie na te małe lokale, 
przez  zastosowanie  jednostki  ryczałtowej  „po  równo  od  każdego  lokalu”  w  wyniku 
podjętej przez RN Uchwały, ma zostać zepchnięty ciężar finansowania ponoszonych przez 
Spółdzielnię kosztów;

•    w uzasadnieniu zawiadomienia o zmianie opłat dokonanej na mocy Uchwały, a mających 
obowiązywać od 1 kwietnia  2018 r.,  Spółdzielnia  podała,  że  w stosunku do roku 2017 



planowane  jest  poniesienie  dodatkowych  kosztów  w  tym:  kosztów  geodezyjnych  i  
inwentaryzacji lokali związane z wyodrębnieniem lokali, koszty lustracji koszty badania SF  
za rok 2017, wyższe koszty ochrony i sprzątania z uwagi na zwiększenie minimalnej stawki  
godzinowej.  Tymczasem  koszty  te  jak  najbardziej  wchodzą  w  skład  wydatków  na 
eksploatację  i  utrzymanie  nieruchomości,  a  tym samym muszą  być  finansowane  przez 
członków  w  częściach  przypadających  na  ich  lokale,  a  „Stopień  partycypacji  
poszczególnych członków w tych kosztach określa stosunek powierzchni danego lokalu do  
ogólnej powierzchni lokali.” (por.  wyrok SN z 3 października 2014 r., sygn. akt. V CNP 
66/13). Jednak przy zastosowaniu zasady ryczałtowej „po równo od każdego lokalu” koszty 
te de facto poniosą w rażąco nadmiernej skali mieszkańcy lokali mniejszych;

•    skoro na przykładzie opłaty „koszty administrowania nieruchom.” zostało już wykazane, że 
członek  z  lokalu  o  metrażu  30,60  m2 poniesie  te  koszty  w  wysokości  6,96  zł/m  2    
użytkowanego lokalu,  zaś  członek  z  lokalu  o  metrażu  179,30 m2 poniesie  te  koszty  w 
wysokości  1,28  zł/m  2   użytkowanego  lokalu,  to  w  żaden  sposób  nie  da  się  obronić 
szokująco pokrętnego stanowiska Spółdzielni, zawartego w uzasadnieniu zawiadomienia „z 
uwagi  na  to,  iż  wymienione  wyżej  koszty  nie  maja  związku  z  metrażem mieszkań  i  są  
świadczone niezależnie  od  wielkości  mieszkań jednakowo dla  każdego  członka,  podjęto  
uchwałę o zmianie jednostek rozliczeniowych odnoszących się do tych kosztów z m2  na 
lokal”. Bowiem skoro jeden członek na skutek Uchwały odnotowuje podwyżkę o 220,8% i 
zostaje  obciążony stawką w wysokości  6,96 zł/m  2  ,  a  inny członek na  skutek  tej  samej 
Uchwały odnotowuje obniżkę opłat o 40% i zostaje obciążony stawką w wysokości  1,28 
zł/m  2  , to najprostsze zasady logiki wykluczają twierdzenie, że Uchwała jednakowo określa 
ich obowiązki; 

•    skoro  w  uzasadnieniu  zawiadomienia  o  zmianie  opłat  Spółdzielnia  akcentowała  
konieczność  poniesienia  „dodatkowych”  kosztów  w  stosunku  do  roku  2017,  to  
wyżej dokonane wyliczenia  ilustrują,  że w skutek wprowadzania Uchwałą ryczałtowych 
opłat  „po  równo  od  każdego  lokalu”  użytkownicy  lokali  wielkopowierzchniowych 
odnotowują w wyniku tego mechanizmu wręcz obniżkę dotychczasowych opłat, a zatem 
nie tylko nie poniosą jakichkolwiek dodatkowych kosztów w stosunku do roku 2017, ale 
jeszcze koszty ponoszone przez nich w roku 2017 spadają w roku 2018. 

Jest wiele argumentów na poparcie twierdzeń, że zmiana opłat dokonana na mocy Uchwały jest 
niezgodna z  prawem i  sprzeczna  z  dobrym obyczajem,  zasadami  współżycia  społecznego  oraz 
postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Od  wielu  lat,  kierując  się  wyłącznie  dobrem  Spółdzielni,  bezpieczeństwem  jej  majątku  oraz 
przestrzeganiem  praw  członków,  wskazujemy  zarządowi  i  radzie  nadzorczej,  jak  zgodnie  z 
zasadami prawa i gospodarności powinna działać spółdzielnia mieszkaniowa. Ponieważ zarówno 
członkowie organu zarządczego,  jak i  kontrolno-nadzorującego uporczywie nie  stosują  się  tych 
zasad,  na co jest wiele udokumentowanych przykładów, byliśmy zmuszeni dowodzić słuszności 
tych  zasad  jako  powodowie  w  postępowaniach  sądowych  toczących  się  na  mocy  kodeksów 
cywilnego,  karnego,  administracyjnego.  Wszystkie  zainicjowane  przez  nas  postępowania 
zakończyły się naszą wygraną w postaci prawomocnych wyroków i rozstrzygnięć:

•    postanowienie z 17 października 2013 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. III C 774/13 
– zaskarżenie uchwały RN); 
•    wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa z 27 maja 2014 r., sygn. 784/13 – niezasadna zmiana 
opłat; 
•    wyrok z 17 września 2014 Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt X Ka 698/14 – 
uznanie członków zarządu Spółdzielni za winnych nieudostępnienia dokumentów członkom 
SM; 



•    wyrok z 16 czerwca 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt X Ka 459/15 – 
uznanie członków zarządu Spółdzielni za winnych nieudostępnienia dokumentów członkom 
SM; 
•    wyrok z 30 czerwca 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt X Ka 418/15 – 
uznanie członków zarządu Spółdzielni za winnych nieudostępnienia dokumentów członkom 
SM;
•    decyzja PINB z 17 marca 2015, nr PINB/IIOT/7352/1374/12 – nakazująca Spółdzielni 
usunąć stwierdzone nieprawidłowości w budynku przy M[...] 8 w Warszawie poprzez 
docieplenie jego elewacji; 
•    decyzja PINB z 30 grudnia 2015 r. nr IIOT/740/2015 – odmawiająca uwzględnienia 
wniosku Spółdzielni z art. 155 Kpa o uchylenie lub zmianę terminu wykonania decyzji PINB z  
17 marca 2015; 
•    decyzja MWINB z 25 lutego 2016 r. nr WOP.7721.129.2016.ABR – utrzymująca w mocy 
decyzję PINB z 30 grudnia 2015 r.; 
•    decyzja MWINB z 6 września 2016 r. nr 1543/16 – odmawiająca uwzględnienia wniosku 
Pozwanej z art. 156 Kpa o stwierdzenie nieważności decyzji PINB z 17 marca 2015; 
•    wyrok z dnia 10 marca 2017 r. WSA w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 951/16,  
utrzymujący w mocy decyzję PINB z 30 grudnia 2015 r.;
•    wyrok SO w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r. , sygn. akt C 724/16, w sprawie uchylenia 
trzech uchwał NWZ 2016;
•    wyrok SA w Warszawie z 6 grudnia 2017 r., sygn. akt VI Aca 1028/17, utrzymujący w mocy 
wyrok SO w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r. , sygn. akt C 724/16.

Posiadana  przez  nas  ugruntowana  wiedza  w  zakresie  porządku  prawnego  obowiązującego 
spółdzielczość mieszkaniową oraz dbałość o dobro Spółdzielni i jej członków każe nam zaapelować 
o niezwłoczne uchylenie przedmiotowej Uchwały. 

Dalsze  pozostawanie  jej  w  obrocie  prawnym  może  przynieść  bardzo  niebezpieczne  skutki, 
zagrażające  dalszemu  trwaniu  Spółdzielni.  Pokrzywdzeni  skutkami  Uchwały  członkowie 
Spółdzielni  już  kwestionują  tę  niezgodną  z  prawem  zmianę  opłat.  Uprawnienie  to  można 
realizować zarówno w drodze zarzutu w procesie  wytoczonym przez spółdzielnię  o zasądzenie 
należności z tego tytułu, jak i w procesie wytoczonym spółdzielni przez członka spółdzielni lub 
inną osobę uprawnioną o ustalenie, że określone zobowiązanie z tego tytułu nie istnieje, albo o 
zasądzenie zwrotu uiszczonej już należności (por. Uchwała SN z 11 września 2014 r., sygn. akt III 
CZP 58/14).  Każdy z tych sposobów może wydatnie  zachwiać finansami Spółdzielni,  przez co 
Spółdzielnia może mieć trudności z wywiązaniem się ze zobowiązań na rzecz dostawców mediów i 
innych jej usługodawców. 

Aby  do  takiego  zagrożenia  nie  doszło,  apelujemy  o  jak  najszybsze  uchylenie  Uchwały  i 
wyznaczenie  przez  Spółdzielnię  stawek  opłat  na  pokrycie  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania 
nieruchomości  w sposób zgodny z przepisami  prawa, zasadami dobrego obyczaju i  współżycia 
społecznego oraz postanowieniami Statutu.

W przeciwnym razie  Spółdzielnia – z  woli  członków rady nadzorczej  i  zarządu – może zostać 
uwikłana w kolejne, kosztowne spory sądowe. Stanie się też wówczas konieczne poddanie pod 
ocenę właściwego organu postawy radcy prawnego, wynagradzanego przez członków Spółdzielni 
w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych za lokale,  który albo nie zna wyżej przywołanego 
orzecznictwa, albo nie chce się do niego stosować, a każda z tych przesłanek rzutuje na ocenę jego 
rzetelności.  Nadto  może  zachodzić  obawa,  że  wskutek  takiej  niestaranności  lub  zamierzonego 
działania  zostaną  wygenerowanie  spory  sądowe,  których  radca  prawny  Spółdzielni  będzie 
beneficjentem bez względu na to, czy postępowania przez niego prowadzone Spółdzielnia wygra, 
czy przegra. 

Jesteśmy członkami, którzy od lat regularnie wnoszą zasadne opłaty za użytkowany przez nas lokal 
i  miejsce postojowe. Oczekujemy zatem przedstawienia nam – w wyniku uchylonej Uchwały – 
nowych  opłat,  których  wysokość  będzie  rzeczywiście  odzwierciedlać  koszty  ponoszone  przez 



Spółdzielnię na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, w której położony jest nasz lokal, przy 
zachowaniu  zasad  gospodarności  i  prawidłowej  kalkulacji.  Zwracamy  bowiem  uwagę,  że 
niezależnie  od zastosowania w ogłoszonej  zmianie  opłat  od 1 kwietnia  2018 r.  nieprawidłowej 
jednostki  ryczałtowej  „po  równo  każdego  lokalu”  nasze  zastrzeżenia  budzi  również  wielkość 
oczekiwanych przez Spółdzielnię wpływów, poziomu których nie uzasadniają wymienione przez 
Spółdzielnię w zawiadomieniu o zmianie opłat cele.   

Zaewidencjonowanej odpowiedzi przekazanej nam pocztą elektroniczną w formie skanu pism RN 
i/lub zarządu oczekujemy pod adresem filip.l[...]@gazeta.pl. 

 

Członkowie Spółdzielni 
Filip Ł[...] i Maja. Ł[...] 

ul. M[...] 8 m. 74, Warszawa


	·    istotne jest, że nikt z użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni nie zakwestionował dotychczasowego sposobu naliczania opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości od metrażu lokali, choć przecież każdy użytkownik, który nie zgadzał się z takim sposobem ich naliczania opłat mógł go zaskarżyć. Nic bowiem nie stało na przeszkodzie, żeby mieszkańcy lokali wielkopowierzchniowych zaskarżyli dotychczasowe zasady naliczania opłat od metrażu lokali, dowodząc przed sądem, że są one niezgodne z prawem i są dla nich krzywdzące, bo mieszkaniec lokalu o powierzchni 179,30 m2 ponosi opłaty większe niż sąsiad z lokalu o metrażu 30,60 m2. Nikt tego jednak nie uczynił, a stać za tym mógł brak argumentów;
	·    dotychczasowych zasad naliczania opłat od metrażu danego lokalu nie zakwestionowali na drodze sądowej również członkowie rady nadzorczej obecnej kadencji 2015-2018, w której doszło do nadreprezentacji lokali wielkopowierzchniowych. Zamiast skorzystać z przysługującej im drogi sądowej, wybrali inną, w naszej ocenie niedopuszczalną, bo wykorzystując swe funkcje i działając we własnym interesie i dla własnych korzyści, podjęli Uchwałę likwidującą dotychczasowe zasady naliczania opłat wg metrażu lokalu i zastąpili ją zasadą ryczałtu „po równo od każdego lokalu”, przez co zmuszają sąsiadów z mniejszych lokali do niezgodnego z prawem i rażąco nadmiernego finansowania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości;
	·    nieobyczajność i sprzeczność z zasadami współżycia społecznego mechanizmu pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości ryczałtem „po równo od każdego lokalu”, wprowadzonego Uchwałą, powoduje, że rażąco zróżnicowane zostają obowiązki członków, co stoi w sprzeczności z art. 18 §1 ustawy Prawo spółdzielcze, bowiem na przykładzie opłaty „koszty administrowania nieruchom.” członek z lokalu o metrażu 30,60 m2 poniesie te koszty w wysokości 6,96 zł/m2 użytkowanego lokalu, zaś członek z lokalu o metrażu 179,30 m2 poniesie te koszty w wysokości 1,28 zł/m2 użytkowanego lokalu, co demaskuje zasadę wynikającą z Uchwały, że im lokal mniejszy, tym większe przypadają na niego koszty;
	· doświadczenie życiowe podpowiada, że w wielkopowierzchniowych, kilkupokojowych lokalach zamieszkuje więcej użytkowników niż w lokalu jednopokojowym, np. 30-metrowym. Zatem większa liczba mieszkańców danego lokalu powoduje większe obciążenia w kosztach ponoszonych przez Spółdzielnię, bo choćby: 

