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Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej” 
Młoda Rodzina” – ul. Relaksowa 37, 02-796 Warszawa za 2021 r. 

 

 

Walne Zgromadzenia 

Rok 2021 był w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” 
drugim rokiem działań w warunkach epidemii przede wszystkim w zakresie prawnym. Już 
drugi rok Spółdzielnia nie mogła zwołać Walnego Zgromadzenia, gdyż stan epidemii 
wprowadził regulacje prawne nakazujące odbyć walne zgromadzenia po odwołaniu stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - w ciągu 6 tygodni od dnia zakończenia 
tego stanu. Zapis ten miał zagwarantować, że obrady odbędą się, dopiero wtedy, gdy 
będzie to bezpiecznie. 

Jednak wszystkie dokumenty, które standardowo przygotowywane są na Walne 
Zgromadzenie zostały przygotowane i zgodnie z wymogami prawa (z ustawą o 
rachunkowości i z obowiązującymi nas regulaminami i statutem) złożone w formie 
elektronicznej w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Dokumenty te są także 
dostępne dla każdego członka Spółdzielni na naszym portalu internetowym 
www.mlodarodzina.pl . Są to m. in.: 

• sprawozdania finansowe - bilanse, rachunki zysków i strat wraz z informacjami 
dodatkowymi, 

• sprawozdania z działalności, 

• plany finansowo-ekonomiczne wraz z zestawieniami składników opłat i składek, 

• plany remontów i konserwacji. 

Należy podkreślić, że dołączony do tych dokumentów plan remontów i konserwacji jest 
planem co roku aktualizowanym przy uwzględnieniu zgłaszanych przez członków 
Spółdzielni opinii, wniosków i sugestii, gdyż z nich wynikają priorytety i ramy czasowe 
planowanych prac. Poza Walnymi Zgromadzeniami, wnioski do tego planu można 
zgłaszać na adres smlw@wp.pl lub też do skrzynki pocztowej nr 49 na klatce schodowej 
nr 5. 

Przekształcenie gruntów spółdzielni 

Nadal zawieszony jest proces rozpatrywania naszego wniosku o przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego we własność reszty naszych działek - tych, które nie zostały 
przekształcone 01.01.2019 r. czyli działek o nr ew. 37/11, 37/13, 37/15, 37/17, 46/3 i 44/4 
z obrębu 1-11-13, w sumie o powierzchni 1432 m. kw. Przypominamy, że działki już 
przekształcone, stanowiące już nasz własność, to działki, które choćby w części znajdują 
się pod naszym budynkiem – są to działki o nr ew. 105, 106, 44/1 i 43 z obrębu nr 1-11-13, 
w sumie mają one powierzchnię 4098 m. kw.  

W/w zawieszenie procesu przekształceniowego wynika z tego, że sprawa jest teraz w 
gestii wojewody jako organu nadrzędnego nad urzędem starosty, który wydał wszystkie 
decyzje odmawiające spadkobiercom przedwojennych właścicieli działek na Kabatach 
wydanie działek. Ci spadkobiercy teraz odwołali się od tych decyzji i urząd ursynowski, 
który dokonuje przekształceń musi czekać na zakończenie tego procesu. 

Szczegóły dotyczące działek są dostępne na naszym portalu www.mlodarodzina.pl. 
Można także zobaczyć dane dot. każdej działki i jej położenie, ale także dane dot. 
obrębów ewidencyjnych, granic administracyjnych i wielu innych na portalu 
https://geoportal360.pl/. Równie łatwo można przejrzeć on-line ze wszystkimi szczegółami 
nasze księgi wieczyste (WA2M/00279090/4 i WA2M/00352790/7).  

http://www.mlodarodzina.pl/
mailto:smlw@wp.pl
http://www.mlodarodzina.pl/
https://geoportal360.pl/
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Opłata za użytkowanie wieczyste 

Nasze odwołania udawadniające, że decyzje Urzędu miasta z 2015 r. w sprawie b. dużych 
podwyżek opłat (podwyżka z 53267,70 zł na 129182,11 zł rocznie od 2016 r. – czyli wzrost 
ok. 243%) za użytkowanie wieczyste w poprzednich latach nie miały uzasadnienia w 
faktycznych wartościach gruntu, są procedowane przez sąd. Obecnie oczekujemy na 
zaktualizowaną wycenę wartości naszych działek, którą przygotuje biegły sądowy wg 
stanu na 31.12.2015 r. (data, po której urząd zamierzał podwyższyć nam opłaty). Biegła 
sądowa przygotowała już dla sądu takie wyceny lecz naszym zdaniem nie uwzględniały 
one wpływu na wartość gruntów inwestycji: arterii Relaksowa/Rosnowskiego oraz budynku 
spółdzielni Merkury, przy naszych placach zabaw, które to inwestycje przed datą 
31.12.2015 r., choć jeszcze nie powstały, to były już zdecydowane.  

Zgodnie z dyskusjami poprzednich Walnych Zgromadzeń i decyzjami o tymczasowym 
podwyższeniu składki za użytkowanie wieczyste, Spółdzielnia zbierała środki finansowe 
na spodziewaną decyzję sądów o płatności przez Spółdzielnię w/w podwyższonych opłat. 
Szczegółowe informacje o tych stawkach były przedstawiane na Walnych 
Zgromadzeniach i stale dostępne są na portalu internetowym Spółdzielni.  

Opłaty za wywóz odpadów 

Zamieszanie z częstymi zmianami sposobu wyliczeń stawek opłat za wywóz odpadów w 
Warszawie trwało w 2021 r. i trwa nadal. Wprowadzony od wiosny 2021 system oparty na 
zużyciu wody przez indywidulane mieszkania wymagał dodatkowych odczytów zużycia 
indywidualnego wody oraz dodatkowej pracy dla wyliczenia tych stawek w różnych 
okresach. Pod koniec 2021 r. została uchwalona przez Radę Miasta kolejna zmiana 
wprowadzająca w Warszawie zupełne inny system – płatności od powierzchni każdego 
mieszkania, bez względu na liczbę mieszkańców. 

Zakaz zatrzymywania od strony ul. Relaksowej 

W sprawie zakazu zatrzymywania się na tzw. drodze dojazdowej ul. Relaksowej kolejne 
wnioski i monity Spółdzielni od czerwca 2019 r. spotykały się z różnymi, zawsze 
negatywnymi odpowiedziami urzędów i instytucji. Na początku grudnia 2021 r. 
otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg i Mostów, do którego także wystąpiliśmy z w/w 
wnioskiem, gdyż ostatnio formalnie kategoria tej ulicy została zmieniona na drogę 
powiatową, co oznacza, że zarządcą drogi jest ZDM. Niestety, urzędnicy ZDM negatywnie 
ocenili nasz wniosek o postawienie znaku zakazu zatrzymywania, gdyż uznali, że po 
pierwsze droga dojazdowa ma ograniczenie prędkości 30 m/h, a po drugie parkujące po 
stronie zachodniej tej jezdni pojazdy powodują, że pozostaje tylko wąski pas do przejazdu 
wymuszający niską prędkość jazdy, co dodatkowo zmniejsza ryzyko kolizji czy w ogóle 
poprawia bezpieczeństwo zdaniem ZTM. Jednak równoległe działania Spółdzielni oraz 
samych członków, którzy skrupulatnie zgłaszali straży miejskiej każdy przypadek 
nieprawidłowego parkowania przy naszym terenie, spowodował, że wreszcie pojawiła się 
jaskółka zmiany podejścia władz miejskich – w styczniu b.r. Prezydent Miasta  przekazał 
do ZDM oraz do urzędu ursynowskiego ocenę, że zasadne jest rozważenie wprowadzenia 
wnioskowanego przez nas zakazu zatrzymywania się oraz prośbę o opracowanie 
odpowiedniego projektu stałej organizacji i ruchu. Ten dokument jednocześnie jakby 
„namawia” do kontynuowania zgłaszania do straży miejskiej wszelkich przypadków 
nieprawidłowego parkowania. . 

Sprawy sądowe 

Z dużą uciążliwością wiążą się liczne sprawy sądowe, które Spółdzielnia zmuszona jest 
wytaczać o zapłatę osobom zalegającym w opłatach miesięcznych. Zaległości te sięgają 
kwoty ok. 63 tys. zł. W Spółdzielni toczą się obecnie sprawy sądowe w stosunku do 
zaległości w opłatach miesięcznych ciążących na 3 mieszkaniach. Ci członkowie, którzy 
są właścicielami praw do tych mieszkań uznali, że sami będą sobie ustalać wysokość tych 
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opłat. Zaległości w opłatach tych mieszkań stale się powiększają. Koszty spraw sądowych 
także rosną, a do tego należy doliczyć czas na przygotowywanie wyjaśnień i koszty 
drukowania tysięcy stron dokumentów do różnych organów Państwa, urzędów i innych 
instytucji w związku z bardzo licznymi donosami i szkalowaniami składanymi na naszą 
Spółdzielnię przez jednego z członków Spółdzielni od bardzo wielu lat. Szacujemy, że 
koszt obsługi w/w długów to kwoty kilkunastu tys. zł roczne. Razem z kwotami samych 
zaległości, na jeden lokal mieszkalny, którego właściciel rzetelnie wnosi opłaty miesięczne, 
przypada więc ok 1,5 - 2 tys. zł zaległości tych osób i tą właśnie kwotą każdy rzetelnie 
płacący członek Spółdzielni kredytuje osoby zalegające z opłatami.  

Kotłownia 

Koniec roku, to właściwie połowa sezonu grzewczego w naszej kotłowni. Przed sezonem 
przeprowadzony przegląd techniczny kotłowni wykazał dobry jej stan. Kotłownia działa 
dobrze i przeszła też pozytywnie kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego. W 2021 r. 
zanotowaliśmy jedynie 2 niezbyt duże i niezbyt ważne awarie, które wpłynęły na czasowe 
obniżenie temperatury C.O. oraz ciepłej wody: w listopadzie i grudniu. Jak się okazało po 
wyjaśnieniu przyczyn awarii, z powodu długoletniego, stałego (to już 23-lata) obciążenia 
(napięcia i wibracje elektryczne) następowały obluzowania kilku przewodów elektrycznych 
w skrzynce elektronicznego sterowania m. in. palnikami gazowymi w naszych 2-ch 
kotłach. W rezultacie jeden z kotłów został dwukrotnie odłączony czasowo. Obecnie kotły 
pracują razem – ich zasilanie elektryczne jest „zmostkowane”, gdyż nie można dostać już 
części zamiennych do osprzętu elektrycznego naszych kotłów (pracują już 2 lata). Dobry 
stan kotłów i pomp nie oznacza, że możemy czekać z założonym rękami, aż się coś 
popsuje – raczej powinniśmy stworzyć fundusz modernizacji kotłowni i powoli zbierać 
środki na tę modernizację. Kłopoty z częściami zapasowemu niewątpliwie się powtórzą w 
przyszłości..  

Do dobrej pracy naszej kotłowni niewątpliwie przyczynił się remont i porządne ocieplenie 
budynku w 2018 r. Pozwoliło to na przestawienie kotłowni na bardziej łagodną pracę, na 
ustawienie jej sterowania mniej wysilonymi parametrami. W konsekwencji kotłownia ma 
wyższą sprawność i mniejsze zużycie gazu – o blisko 20%. Na pewno dobrze to wpływa 
na żywotność kotłów, pomp i innych podzespołów kotłowni.  

Trzeba tu przypomnieć jednocześnie o dobrych kontraktach, które zawarliśmy na dostawy 
gazu. Są to kontrakty zawarte w czasie spadku cen gazu, kontrakty długoletnie – kończą 
się dopiero z końcem 2023 r. Zapewniają nam w tym czasie takie stawki za gaz, jakich 
dzisiaj mogą nam pozazdrości inni. 

W trakcie 2021 r. mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z kłopotami wynikającymi z 
powtarzających się deszczów nawalnych, które powodowały, że czasem ogromna masa 
wody przelewała się przez rynny, nie była odbierana w całości przez kanalizację i 
znajdowała sobie drogę do środka budynku – w kilku miejscach dostała się na podłogę 
korytarzy piwnicznych, ale i także na podłogi kilku piwnic.  

Dodatkowe prace udrożnienia rynien, koszy i rur spustowych, prace zabezpieczające, 
oczyszczające i zmieniające sposoby odprowadzana wody deszczowej z dachu zostały 
wykonane przez firmę alpinistyczną. Prace te powinny wyeliminować te problemy, ale 
Spółdzielnia planuje także dodatkowe prace zabezpieczające na poziomie gruntu i poniżej, 
gdyby jeszcze takie potrzeby wystąpiły. 

Spółdzielnia zachęca wszystkich do korzystania z portalu www.mlodarodzina.pl. Dla 
każdego członka Spółdzielni na portalu są tam dostępne wszystkie najważniejsze 
dokumenty jak statut, regulaminy, sprawozdania, bilanse finansowe i rachunki zysków i 
strat, protokoły i uchwały, są także analizy i wiele różnych informacji dotyczących naszej 
Spółdzielni, jej działań i spraw ważnych dla mieszkańców.  

http://www.mlodarodzina.pl/
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