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Poznań, dnia 28 stycznia 2020 roku 

 

ZAWIADOMIENIE 

W sprawie zmiany wysokości opłat zależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne od 01.05.2020 

 

Informujemy, że w dniu 15.01.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” podjęła uchwałę  

nr 03-01-2020 o podwyższeniu stawki eksploatacyjnej za lokale mieszkalne w wysokości: 

1. dla właścicieli mieszkań – członków Spółdzielni – 3,56 zł/m2 p.u lokalu mieszkalnego. 

2. dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni – 4,16 zł/m2 p.u lokalu mieszkalnego  

 

Uzasadnienie 

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK". Zgodnie z 

przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 845, z póżn. zm.), 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. W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, członkowie 

spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z 

postanowieniami statutu. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 4 wymienionej ustawy, właściciele lokali niebędący 

członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani 

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych 

budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak 

członkowie spółdzielni. 

Należy bowiem zauważyć, że wysokość opłat eksploatacyjnych należy kalkulować w taki sposób, aby nie 

powstawała różnica między wielkością kosztów i przychodów. W przypadku gdy dojdzie do powstania takiej 

różnicy, wówczas powinna być ona skorygowana przez spółdzielnię przy ustalaniu wysokości opłat 

eksploatacyjnych. 

Obecnie obowiązująca stawka opłaty eksploatacyjnej nie pozwala na pokrycie rosnących kosztów utrzymania 

gospodarki zasobów mieszkaniowych, stąd też konieczna jest ich podwyżka. W 2019 roku sukcesywnie 

następował wzrost kosztów w każdej dziedzinie życia. W tym okresie rosły ceny np. paliwa, prądu, wody czy 

materiałów oraz usług.  Obecna podwyżka opłaty eksploatacyjnej związana jest między innymi ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia o 16% zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu od 01.01.2020 r. 

Spółdzielnia zatrudniając osoby otrzymujące najniższe wynagrodzenie na mocy stosownych przepisów ma 
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obowiązek podnieść ich wysokość. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń wzrastają również koszty 

obowiązkowych ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę. Wpływa to bezpośrednio na wzrost 

kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji zasobów mieszkaniowych. 

W ocenie Zarządu jak i Rady Nadzorczej uzasadniona jest korekta wyżej wskazanej opłaty eksploatacyjnej. 

Po dokonaniu analizy gospodarczo-finansowej Zarząd postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję 

zmian opłat, które po dyskusji i analizie zostały ostatecznie przyjęte. Podwyższenie opłaty pozwoli na 

zbilansowanie kosztów i wydatków Spółdzielni. 

Spółdzielnia prowadzi politykę oszczędności w każdej płaszczyźnie swojego działania.  

Od powyżej wskazanej uchwały Rady Nadzorczej Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” jak i osobom 

niebędącym jej członkami służy odwołanie bezpośrednio do sądu, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 111 ust. 3 Statutu SM „BLOK” w Poznaniu. 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu 

 


