
Stan najważniejszych spraw Spółdzielni – lipiec 2018 r. 

Remont i stawki na fundusz remontowy 

Przeprowadzany w 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ,,Młoda 

Rodzina'' w Warszawie remont i przebudowa budynku - przebudowa dachu i kominów, kompleksowy 

remont balkonów i tarasów, termomodernizacja oraz remont wejść do klatek schodowych z wymianą 

drzwi zewnętrznych miał swój początek w dyskusjach w Spółdzielni przeprowadzanych od wielu lat i 

następnie w przygotowaniach do wykonania projektu, jego zatwierdzenia i realizacji kolejnych 

organów Spółdzielni poprzednich i obecnej kadencji. A sama decyzja o przeprowadzeniu remontu 

została podjęta w formie uchwały przez Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w 2015 r. 

Zakres prac i sposób prowadzenia prac remontowych był konsultowany na kolejnych Walnych 

Zgromadzeniach, modyfikowany poprzez zgłaszane propozycje mieszkańców oraz uzupełniany 

w wyniku różnych awarii budowlanych – często awarii odprowadzania wody na dachu i działania 

systemu rur i rynien, uszkodzeń elewacji i balkonów, nieprawidłowego działania wentylacji i kominów 

i wielu innych uciążliwych dla Członków Spółdzielni problemów (w ostatnich latach dotyczyły one 

głównie zalewania mieszkań na skutek nieprawidłowego funkcjonowania odprowadzania wody 

deszczowej). W wyniku tych działań powstał projekt architektoniczny, który po ostatecznych 

konsultacjach z Członkami Spółdzielni i komisją złożoną ze specjalistów architektów, uzyskał 

pozwolenie na budowę i inne niezbędne uzgodnienia jak np. ornitologiczne, ochrony środowiska. 

Na środki na przeprowadzenie remontu złożył się uzbierany dotychczas fundusz remontowy 

Spółdzielni (ok. 700 tys. zł) oraz kredyt bankowy (880 tys. zł). Niewystarczająca wysokość funduszu 

remontowego wynika z niskich stawek zbieranych początkowo przez Spółdzielnię – dopiero w 

ostatnich latach stawka miesięczna za 1 m2 powierzchni mieszkalnej wyniosła 2,50 zł (poprzednio była 

niska i bardzo niska). Natomiast o zaciągnięciu w/w kredytu zdecydowali Członkowie Spółdzielni na 

Walnym Zgromadzeniu 21 marca 2018 r., podczas którego jednocześnie zadeklarowali pisemnie wolę 

podniesienia stawki na fundusz remontowy do 4 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej miesięcznie w 

celu zbierania dodatkowych środków na ew. wcześniejszą niż przez 20 lat spłatę kredytu. 

Rozpoczęcie remontu poprzedziły odpowiednie procesy przetargowe, wymagane przez regulaminy 

i statut Spółdzielni. W wyniku tych procesów wyłoniono wykonawcę – firmę Zeliaś z Tarnowa. Ta 

renomowana firma jest wykonawcą wielu remontów m. in. budynków mieszkalnych sakralnych 

i szkół w Warszawie, Tarnowie i Krakowie.  

Podczas dyskusji na kolejnym Walnym Zgromadzeniu – 17 maja 2018 r. Członkowie Spółdzielni doszli 

do wniosku, że ze względu na konieczność istotnego wzrostu stawek za użytkowanie wieczyste 

(o czym poniżej), stawka funduszu remontowego powinna wzrosnąć nieco mniej niż do deklarowanej 

przez nich w marcu wysokości 4 zł. Ponieważ bank kredytujący ustalił wartość 2,85 zł dla stawki 

funduszu remontowego jako minimalną dla niezbędnej zdolności kredytowej Spółdzielni, to głosy 

Członków na tym spotkaniu postulowały poziom wyższy dla ew. wcześniejszej spłaty tego kredytu, ale 

już w zakresie od 3,00 zł do 3,25 zł, a nawet kilka głosów wnioskowało przyjęcie przez Radę 

Nadzorczą, uchwalającą, zgodnie ze statutem Spółdzielni, stawki funduszu remontowego, wartość 

3,5 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni mieszkalnej. Uwzględniając wyniki tej dyskusji Walnego 

Zgromadzenia, Rada Nadzorcza uchwaliła tę stawkę na poziomie 3,20 zł. 



Użytkowanie wieczyste i stawki opłat 

Spółdzielnia użytkuje działki gruntu o powierzchni 5529 m2 – są to działki o nr. 37/11, 37/13, 37/15, 

37/17, 43, 44/1, 44/4, 46/3, 105 i 106. Opłaty za użytkowanie wieczyste tych działek nie były przez 

Urząd m. st. Warszawy podnoszone od lat i w 2015 r. urząd zażądał od Spółdzielni, wzrostu tych opłat 

z 53267 zł do 129180,10 zł rocznie na podstawie przygotowanych przez uprawnionych specjalistów 

tzw. operatów szacunkowych określających wartości rynkowe gruntu.  

Tak wysoki wzrost (243%), czyli wzrost stawki z obecnego poziomu 1,08 zł do 3,23 zł za 1 m2 

powierzchni mieszkalnej miesięcznie spowodował, że Spółdzielnia odwołała się od tej decyzji do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego przedstawiając specjalnie wykonane operaty szacunkowe 

uwzględniające inne wartości gruntu, ale także uwzględniające budowę budynku spółdzielni Merkury 

na działce sąsiadującej z nami od strony zachodniej, a także inne elementy jak np. budowę de facto 

nowej ulicy Relaksowej prowadzącej do nowopowstałej ulicy Rosnowskiego, a właściwie hałaśliwej 

arterii komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu z planami uruchomienia linii autobusowych. 

W odwołaniu Spółdzielnia wykazała, że wzrost opłat za użytkowanie wieczyste jest uzasadniony 

maksymalnie do kwoty 74558,36 zł rocznie.  

Po dwóch latach, w 2018 r. SKO postanowiło ustalić te opłaty na poziomie średnim pomiędzy 

żądaniami Urzędu m. st. Warszawy i poziomem z odwołania Spółdzielni – czyli na 101783,30 zł. 

i jednocześnie nakazać Spółdzielni zapłatę w ciągu 2 tygodni kwoty 145546,86 zł jako dopłatę za lata 

2016÷2018. Oznaczałoby to wzrost stawki za 1 m2 do poziomu 2,55 zł i jednorazową opłatę od 

każdego mieszkania w wysokości blisko 3000 zł.  

Spółdzielnia postanowiła zaskarżyć to orzeczenie do sądu i w ten sposób zyskać znacznie dłuższy niż 

2 tygodnie czas na spłatę w/w kwot gdyby nawet nie udało się uzyskać decyzji o mniejszych, niż 

chciało SKO, opłatach. Co oznacza, że w ciągu kilku lat (zakładamy 2,5 roku) postępowania sądowego 

Spółdzielnia spokojnie uzbiera taką kwotę podwyższając dzisiejszą stawkę opłaty za użytkowanie 

wieczyste do 3,03 zł miesięcznie.  

Trzeba podkreślić, że ta podwyższona opłata nie jest przekazywana ze Spółdzielni do urzędu – jest 

zbierana na indywidulanych rozliczeniach każdego Członka i – w przypadku sukcesu naszego w sądzie 

(a wg ocen prawników, są na to znaczne szanse), zebrana kwota posłuży do opłat za wykup gruntu 

w ramach przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, który to proces Spółdzielnia 

przeprowadza od ponad roku wykorzystując uchwałę Rady Miasta z 2017 r. o 95% bonifikacie. To 

wyjątkowa okazja i Spółdzielnia stara się sprawę przyspieszyć, ale sprawdzanie przez urząd 

wszystkiego, co związane jest z tym użytkowaniem przez nas tych gruntów zabrało już dużo czasu, 

choć Spółdzielnia nie ma żadnych zadłużeń, zastawów hipotecznych, ani długów wobec organów 

skarbowych i w ogóle żadnych zaległości w opłatach wobec urzędów, a także korzystne dla nas jest 

to, że w Spółdzielni nie ma wyodrębnionych lokali we własność, ani nie ma złożonych wniosków w tej 

sprawie, co znacznie opóźniłoby cały proces oraz podniosłoby koszty. 

Jednak sprawa przeciąga się w urzędzie – ostatni wyznaczony przez urząd termin na odpowiedź to 31 

grudnia 2018 r. - być może z powodu planowanego na 2019 r. wejścia w życie ustawy o 

automatycznym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ustawa ta jednak jest mniej 

korzystna dla Spółdzielni niż wspomniana wyżej uchwała Rady Miasta, gdyż opiera się na jedynie 60% 

bonifikacie w opłacie za wykup gruntów i to przy założeniu, że zapłata nastąpiłaby jednorazowo – w 

kolejnych latach bonifikata maleje o 10% rocznie.  



Sprawy członkowskie 

Ciągle bardzo istotną sprawą i poważnym obciążeniem dla Spółdzielni są zaległości w opłatach 

miesięcznych ze strony Członków – szczególnie dotyczy to dwóch Członków, którzy od lat nie płacą 

tyle, ile należy się wg rozliczeń i uchwalonych przez uprawnione organy Spółdzielni opłat 

miesięcznych, lecz znacznie mniej - tyle, ile sami oni sobie wyznaczyli. Ponad połowę sumy wszystkich 

zaległości stanowią zaległości tych właśnie dwóch Członków Spółdzielni. Pracochłonne działania 

Spółdzielni wobec nich, postępowania prawne – konsekwencje poważnych kosztów sądowych 

i komorniczych spadają na Członków Spółdzielni, którzy dokonują regularnie wpłat uchwalonych 

opłat. 

Należy przypomnieć też, że ostatnie zmiany regulacji prawnych wprowadziły automatyzm w 

uzyskaniu członkostwa spółdzielni – członkostwo powstaje w momencie nabycia prawa do lokalu. 

Również członkiem jest się będąc małżonkiem członka Spółdzielni jeśli nie nastąpiła rozdzielność 

majątkowa. Jednym słowem, obecnie nie można nie być członkiem, gdy jest się właścicielem 

spółdzielczego prawo do lokalu. 

 

Powyższe informacje są także zawarte w dokumentach dostępnych dla Członków Spółdzielni po 

zalogowaniu na portalu www.mlodarodzina.pl. Były też omawiane i dyskutowane na Walnych 

Zgromadzeniach i – oczywiście – są zawsze możliwe do uzyskania w biurze Spółdzielni w godzinach 

jego pracy. 

http://www.mlodarodzina.pl/

