Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wielkopolanka” w Poznaniu za 2021 rok

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Skład osobowy Zarządu:
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Spółdzielnię reprezentował Zarząd
w składzie: p. Dorota Falkowska – Prezes Zarządu, p. Grzegorz Maćkowiak –
Członek Zarządu.
2. Zatrudnienie w Spółdzielni na koniec 2021 roku kształtowało się na poziomie
21 osób, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W ogólnej liczbie
zatrudnionych 20 osób zatrudnionych jest na stanowiskach umysłowych oraz
1 osoba na stanowisku fizycznym. W okresie objętym sprawozdaniem jedna
osoba podjęła pracę po powrocie z urlopu rodzicielskiego oraz jedna osoba
przebywała na urlopie wychowawczym. Przeciętne zatrudnienie w roku 2021
kształtowało się na poziomie 21,8 osoby.

II.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZARZĄDU W RAMACH
STRUKTURY WŁADZ SPÓŁDZIELNI
1. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zarząd Spółdzielni odbył
25 posiedzeń, na których podjęto 27 uchwał i wydał 1 zarządzenie.

III.

SYTUACJA CZŁONKOWSKA
1. Informacja dotycząca liczby członków.
Liczba członków na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2 768 osoby.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przystąpiło do Spółdzielni
99 nowych członków, a 91 osoby zrezygnowały z członkostwa w Spółdzielni.
2. Informacja o przeprowadzonych przez Spółdzielnię przetargach.
Spółdzielnia w 2021 roku przeprowadziła 3 przetargi ofertowe, w wyniku
którego sprzedano 20 miejsc postojowych, 2 lokale użytkowe oraz 1 działkę
gruntową na łączną kwotę 691.355,88 zł brutto.
3. Informacja o podpisanych przez Spółdzielnię umowach najmu.
Spółdzielnia w 2021 roku podpisała 33 umowy najmu, w tym 24 umowy
najmu miejsc postojowych, 4 umowy najmu pomieszczeń gospodarczych,
4 umowy najmu powierzchni reklamowej, 1 umowę najmu lokalu użytkowego.
4. Informacja o ilości aktów notarialnych sprzedaży/darowizny
spółdzielczych własnościowych praw oraz odrębnych własności.
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do Spółdzielni wpłynęło 61 aktów
notarialnych sprzedaży/darowizny spółdzielczych własnościowych praw do
lokali oraz 39 aktów notarialnych sprzedaży/darowizny odrębnej własności
lokali.

IV.

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Na dzień 31.12.2021 r. bilans sprawozdania finansowego zamyka się sumą aktywów
i pasywów na kwotę 136.201.072,73 zł.
Na pozostałej działalności gospodarczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r. Spółdzielnia osiągnęła zysk netto w kwocie 2.377,79 zł. W 2021 r.
Spółdzielnia terminowo regulowała swoje zobowiązania.
W kwestii kontynuowania działalności statutowej i pozostałej działalności
gospodarczej w 2022 roku należy uwzględnić okoliczności: rosnącą inflację, która
zapoczątkowana została w 2021 r., duże zmiany kursów walut, cen surowców i energii
oraz problemy z przerywaniem łańcuchów dostaw, dalszą systematyczną podwyżkę
cen materiałów oraz poziomu wynagrodzeń, dostosowanie działań do regulacji
prawnych w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu światowego. Niniejsze czynniki mogą
spowodować zubożenie dochodów właścicieli lokali, a tym samym zmniejszenie
wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych co najprawdopodobniej będzie skutkować
spadkiem płynności finansowej Spółdzielni.
Trudno przewidzieć wszystkie problemy geopolityczne i finansowe, z którymi przyjdzie
się zmierzyć Zarządowi Spółdzielni w 2022 r., nie mniej celem działania Zarządu na
2022 r. jest skuteczne kontynuowanie działalności Spółdzielni.

V.

DZIAŁ USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
1. W roku 2021 wpłynęło 30 wniosków o przekształcenie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu/miejsca postojowego w prawo odrębnej
własności. Łącznie do 31.12.2021 roku wpłynęło 1.786 wniosków
(52,18%).
2. Do 31.12.2021 roku zawarto 1.432 akty notarialne ustanowienia odrębnej
własności dla lokali, miejsc postojowych, domów jednorodzinnych lub
dwurodzinnych, z czego w 2021 roku podpisano 59 umów notarialnych.
Przekształcenia lokali mieszkalnych i miejsc postojowych dotyczyły
wszystkich nieruchomości za wyjątkiem tych, na których toczą się
postępowania w sprawie wykupu części gruntu, tj. Leszka – Witosława –
Sędziwoja, Czechosłowackiej – Nizinnej.
3. Kontynuacja spraw terenowo – prawnych na lokalizacjach (sprawy
rozpoczęte w poprzednich latach):
 Czechosłowacka 121 – Nizinna 2 – sprawa wykupu części
nieruchomości, na której posadowiony jest fragment budynku
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VI.

Spółdzielni. W maju 2007 roku, Spółdzielnia złożyła wniosek
o wszczęciu postępowania umożliwiającego nabycie części działki
nr 157 przy ul. Czechosłowackiej. Miasto Poznań poinformowało
Spółdzielnię, że przedmiotowa działka objęta jest postępowaniem
zwrotowym i nie jest możliwe dysponowanie ww. nieruchomością.
Z uwagi na charakter postępowania, nadal brak jest możliwości
określenia terminu zakończenia postępowania.
W sprawie dotyczącej nabycia od Miasta Poznania części
nieruchomości gruntowej przy ul. Leszka 31A-31L Sąd Okręgowy
w Poznaniu w dniu 23 marca 2021 r., po 8 latach od wniesienia pozwu,
wydał wyrok oddalający powództwo. Zdaniem Sądu Okręgowego
Spółdzielnia nie może żądać, aby Miasto Poznań przeniosło na nią
własność części sąsiedniego gruntu, na którym została wzniesiona
część budynku mieszkalnego. Spółdzielnia nie zgodziła się
z twierdzeniami i oceną prawną Sądu, przedstawioną w uzasadnieniu
wyroku i na początku sierpnia 2021 r. wniosła apelację od ww. wyroku.
Sprawa jest rozpoznawana obecnie przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Miasto Poznań w grudniu 2021 r. złożyło odpowiedź na apelację,
w której twierdzi, że wyrok Sądu Okręgowego jest prawidłowy.
Spółdzielnia w tym zakresie konsekwentnie prezentuje stanowisko
o istnieniu podstaw do przeniesienia własności, co jest poparte również
poglądami,
wyrażonymi
we
wcześniejszym
prawomocnym
rozstrzygnięciu, w podobnej sprawie, dotyczącej nieruchomości przy
ul. Grunwaldzkiej i ul. Umińskiego. Aktualnie oczekujemy na podjęcie
czynności przez Sąd Apelacyjny.

WODY OPADOWE
Z udziałem Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w 2021 r. nadal
toczył się szereg postępowań dotyczących opłat za odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych. Spór koncentruje się wokół podstawy prawnej
pobierania opłat z ww. tytułu, po zmianie stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2018
r. i jest prowadzony przez Spółdzielnię z:
 Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM), który do
dnia 31 marca 2021 r. administrował kanalizacją deszczową, do której trafiają
wody opadowe z lokalizacji: Czapla 21, Dalemińska – Morawska –
Mołdawska, Grunwaldzka 165-173, Konfederacka 9 i 11, Leszka – Sędziwoja
– Witosława, Modra 17, Naramowicka 203 i 205, Os. Na Murawie 3-13,
Murawa 23-31, Św. Rocha 19A-19P, Wilczak 12, Znanieckiego 12;
 Aquanet S.A., który posiada od lat kanalizację ogólnospławną, czyli
kanalizację, w której ścieki mieszają się z wodami opadowymi – dotyczy to
lokalizacji Mostowa 35, Św. Wojciech 10, Umińskiego 10 i 10A-10F,
Pamiątkowa 5, Wybickiego 12A i 13/14, Górna Wilda 83, Dolina 5A-D i 6A,
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Wojskowa 1, 9F, 9G, 9H); od dnia 1 kwietnia 2021 r. Aquanet posiada także
kanalizację deszczową i od tego czasu pobiera wszystkie opłaty za
odprowadzanie „deszczówki” na terenie Miasta Poznania.
W 2021 r., szczególnie w orzecznictwie apelacji poznańskiej, zaczęło się
kształtować stanowisko, które potwierdza słuszność twierdzeń i działań
Spółdzielni, podejmowanych od 2018 r. w sprawach dotyczących wód
opadowych.
1) Sprawy dotyczące kanalizacji deszczowej:
W dniu 3 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Miasta
Poznania – ZDM od korzystnego dla Spółdzielni wyroku Sądu Rejonowego
Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sądy obu instancji
potwierdziły, że Spółdzielnia – począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. – nie ma
obowiązku uiszczać na rzecz ZDM opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych
i roztopowych. Sądy podzieliły twierdzenia Spółdzielni podniesione w pozwie
oraz w toku sprawy, zgodnie z którymi tego rodzaju opłaty po zmianie stanu
prawnego mogą być wprowadzone wyłącznie w określonym trybie, zgodnym
z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej. Tryb ten nie został zachowany
przez Miasto Poznań w latach 2018-2019.
W dniu 3 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Poznania ustalił wysokość opłat
za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Zarządzeniu,
stosując tryb, który Spółdzielnia od początku wskazywała jako właściwy.
W ocenie Spółdzielni treść Zarządzenia nie była prawidłowa (nie wynikało
z niego, w jaki sposób należy obliczyć opłatę, a przy jej obliczaniu uwzględniono
powierzchnię dachów, co znacznie zwiększało obciążenia Spółdzielni i tym
samym jej członków). W związku z powyższym Spółdzielnia w maju 2020 r.
wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na ww.
Zarządzenie, która została oddalona w dniu 4 marca 2021 r. Po zapoznaniu się
z uzasadnieniem tego wyroku Spółdzielnia wniosła skargę kasacyjną do
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który w wyroku z dnia 3
listopada 2021 r. – zgodnie z wnioskiem Spółdzielni – stwierdził nieważność ww.
Zarządzenia.
Sądy w powyższych sprawach potwierdziły, że Miasto Poznań – ZDM nie ma
podstaw do żądania od Spółdzielni opłat za odprowadzanie „deszczówki” do
kanalizacji deszczowej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca
2021 r., co przekłada się na realne oszczędności dla członków Spółdzielni.
Jednocześnie Spółdzielnia w grudniu 2021 r. złożyła przeciwko Miastu
Poznań – ZDM pozew o zwrot opłat uiszczonych z ww. tytułu w 2018 r. Sąd
wydał nakaz zapłaty, zgodnie z żądaniem Spółdzielni. Obecnie oczekujemy na
informację, czy pozwany złoży sprzeciw.
Pomimo ww. rozstrzygnięć Miasto Poznań – ZDM nadal twierdzi, że opłaty
za „deszczówkę” są należne (z czym kategorycznie Spółdzielnia się nie zgadza)
i w związku z tym wytoczyło przeciwko Spółdzielni powództwo o zapłatę opłat
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przypadających na 2018 r. Spółdzielnia pod koniec grudnia 2021 r. skutecznie
wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd w tej sprawie.
Postępowanie to nadal toczy się przed Sądem I instancji.
Prezydent Miasta Poznania w listopadzie 2020 r. wydał kolejne Zarządzenie o
wysokości opłat z tego tytułu, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 r., a zatem
po przejęciu kanalizacji deszczowej przez Aquanet S.A. W celu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości prawnych dotyczących tego Zarządzenia, Spółdzielnia
zaskarżyła je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, co było
uzasadnione tym bardziej po korzystnym wyroku NSA z dnia 3 listopada 2021 r.
Sprawa ta jest obecnie rozpoznawana przez Sąd.
Z uwagi na wydłużony obecnie czas rozpatrywania spraw sądowych, kierując
się interesem członków, Spółdzielnia podjęła decyzję o uiszczaniu opłat za
odprowadzanie „deszczówki” z zastrzeżeniem zwrotu. Takie postępowanie ma na
celu uniknięcie dodatkowych obciążeń po stronie członków Spółdzielni (odsetek
za opóźnienie) w przypadku, gdy Sąd nie podzieli stanowiska Spółdzielni. Jeśli
Spółdzielnia uzyska korzystny wyrok, będzie mogła domagać się od Aquanet S.A.
zwrotu zapłaconych opłat.
2) Sprawy dotyczące kanalizacji ogólnospławnej:
Spółdzielnia w 2018 r. wytoczyła powództwo o ustalenie, że od dnia
1 stycznia 2018 r. nie ma obowiązku zapłaty za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych również w zakresie kanalizacji ogólnospławnej, będącej
w posiadaniu Aquanet S.A. Po niespełna trzech latach, w dniu 30 lipca 2021 r.,
Sąd Rejonowy oddalił powództwo, przy czym w uzasadnieniu wyroku podzielił
w pełni stanowisko Spółdzielni. Ww. rozstrzygnięcie wynikało jedynie z faktu,
że w toku sprawy Miasto Poznań wydało akty wprowadzające opłaty za
„deszczówkę” w trybie, na który Spółdzielnia wskazywała. Sąd uznał zatem,
że nie może wydać wyroku uwzględniającego powództwo. Sąd w uzasadnieniu
wyroku stwierdził jednak wyraźnie, że za okres od 1 stycznia 2018 r. do końca
2020 r. Aquanet S.A. nie miał podstaw, by domagać się od Spółdzielni opłat
z tego tytułu.
Ww. wyrok jest prawomocny, a twierdzenia Sądu Rejonowego
są powoływane przez Spółdzielnię w sprawach o zapłatę, które przeciwko
Spółdzielni wytoczyła Aquanet S.A. W 2021 r. toczyło się pięć takich sprawy,
obejmujących okres od 2018 r. do końca 2020 r. W jednej z tych spraw Sąd
Rejonowy, w wyroku z dnia 29 listopada 2021 r., oddalił powództwo Aquanet
S.A., podzielając w pełni stanowisko Spółdzielni. Wyrok ten został zaskarżony
przez powoda, a sprawa jest na etapie postępowania apelacyjnego.
W pozostałych sprawach o zapłatę oczekujemy na wydanie wyroków w
I instancji przez Sądy, czego spodziewamy się w 2022 r. Z uwagi na pandemię
COVID-19 i związane z tym ograniczenia, czas rozpoznania spraw sądowych
znacznie się wydłużył, nadto w ww. postępowaniach Sądy oczekiwały na
zakończenie sprawy o ustalenie z powództwa Spółdzielni, do czego doszło w dniu
30 lipca 2021 r. Mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo sądów
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poznańskich w przedmiocie opłat za odprowadzanie wód opadowych, liczymy na
wydanie wyroków korzystnych dla Spółdzielni.
Prezydent Miasta Poznania w listopadzie 2020 r. wydał również Zarządzenie
o wysokości opłat za odprowadzanie „deszczówki” do kanalizacji
ogólnospławnej, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. Analogicznie jak w
przypadku kanalizacji deszczowej, Spółdzielnia wniosła skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, która została oddalona w
wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. Spółdzielnia złożyła skargę kasacyjną
i oczekujemy na jej rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W postępowaniu tym Spółdzielnia powołuje się na korzystny wyrok NSA z dnia
3 listopada 2021 r. dotyczący wcześniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta
Poznania, które było dotknięte podobnymi wadami.
Nadto Spółdzielnia w grudniu 2021 r. złożyła przeciwko Aquanet S.A. pozew
o zwrot opłat uiszczonych z ww. tytułu w 2018 r. Sąd wydał nakaz zapłaty,
zgodnie z żądaniem Spółdzielni, przy czym pozwany wniósł sprzeciw. Obecnie
sprawa jest rozpoznawana przez Sąd I instancji.
Również w przypadku kanalizacji ogólnospławnej, do czasu prawomocnego
rozstrzygnięcia ww. spraw, Spółdzielnia od dnia 1 stycznia 2021 r. uiszcza opłaty
na rzecz Aquanet S.A. z zastrzeżeniem zwrotu, co umożliwi Spółdzielni
domaganie się ich zwrotu po wydaniu wyroków potwierdzających stanowisko
Spółdzielni.
VII.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Wpłaty na fundusz remontowy w 2021 roku wyniosły 4.094.273,16 zł.
Na działalność remontową łącznie wydatkowane zostało 4.478.354,20 zł.
W ramach wydatkowanych środków przeprowadzone zostały prace remontowe,
dotyczące zarówno prac konserwacyjnych niezbędnych do utrzymania budynków
w prawidłowym stanie technicznym jak i prac o szerszym zakresie, polegających na
naprawie bądź wymianie zniszczonych elementów większej części budynków.
Przeprowadzono remonty:
 balkonów, tarasów, elewacji – Znanieckiego 12K - 12L, Naramowicka
203K, 203Ł i 205 (balkony), Dalemińska 8B i 12A (balkony), Dolina 5A5B, 7C i 8 (tarasy), Konfederacka 9 i 11D, Prądzyńskiego 15, Grunwaldzka
165E, 165C (balkon), Leszka 31H (balkon), Sędziwoja 4,
Szamarzewskiego 44A - 44C, Wilczak 12G, Czapla 21JKLM, Wojskowa
9H,
 malowanie klatek – Znanieckiego 12GHIJK, Naramowicka 203GHL,
Dalemińska 8B, 12C, Dolina 5A, 7, Grunwaldzka 165CD, 169B, 173,
Górna Wilda 83C, Umińskiego 10A, Czechosłowacka 121A, Witosława
3D, Wilczak 12E, Św. Rocha 19JK, Grunwaldzka 38B,
 remont elementów dachu i opierzeń, docieplenie stropu nad lokalami
wymiana wyłazów dachowych – os. Na Murawie 6B, 12A-B, 11C-D, 9,
8B, Naramowicka 203D, 203N, 203A, 203B, Dalemińska 6C, Mołdawska
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30A-30B, Grunwaldzka 171, 173 (docieplenie punktowe), Górna Wilda
83B (wymiana wyłazu), Nizinna 2, Umińskiego 9B, 9G, Wilczak 12
(wymiana wyłazu, naprawa czap kominowych), Św. Rocha 19A, 19F, 19L,
19E (docieplenie), Czapla 21 (wymiana wyłazu naprawa czap
kominowych),
modernizacja oświetlenia – lampy LED – Znanieckiego 12GHIJK,
Umińskiego 10A, Wilczak 12E, Św. Rocha 19JK, Czapla 21
(przy remoncie elewacji),
modernizacja systemu domofonowego – Os. Na Murawie 5C, 6A, 7, 8A,
10A, 10B, Modra 17, Górna Wilda 83 (czujniki zbliżeniowe), Wilczak
12F,
modernizacje instalacji wodnej, grzewczej i kanalizacyjnej – Os. Na
Murawie 7-13, Znanieckiego 12, Dolina 5-8, Grunwaldzka 165, Górna
Wilda 83, Wybickiego 13/14, Wojskowa 9FGH, Grunwaldzka 38B.

Ponadto wykonano:
1. Os. Na Murawie 3-13 – konserwacja ławek, remont tablicy energetycznej
(pawilon),
2. Naramowicka 203, 205 – konserwacja ławek, punktowy remont stropu nad
pomieszczeniami piwnicznymi, remont pokrycia schodów zewnętrznych,
3. Modra 17 – wymiana drzwi głównych, remont posadzki wiatrołapu,
4. Konfederacka 9, 11 – punktowe izolacje zielonego dachu,
5. Wybickiego 12a/Prądzyńskiego 15 - punktowa izolacja stropu, naprawa drogi
przed brama garażową, zabezpieczenie dostępu do altany śmietnikowej,
6. Grunwaldzka 173 - wymiana odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej,
7. Górna Wilda 83 – izolacja żywiczna schodów zewnętrznych,
8. Leszka 31 – naprawa schodów zewnętrznych, wymiana napędu bramy
garażowej,
9. Szamarzewskiego 44 – montaż turbowentu,
10. Wilczak 12 – konserwacja ławek,
11. św. Rocha 19A-P – konserwacja ławek, remont odwodnienia przed halami
garażową (19AC), punktowa izolacja stropu hali (19HJ), budowa ścieżki
(19A),
12. Czapla 21 – wymiana drzwi klatek (21JKLM), konserwacja ławek, izolacja
ściany fundamentowej (21P).
W 2021 roku przeprowadzono łącznie 1983 czynności przy usuwaniu usterek,
przeprowadzeniu prac remontowych i napraw.
Tak jak w latach ubiegłych z uwagi na wysoką kapitałochłonność prac
remontowych, niektóre z wykonywanych remontów przeprowadzane są w kilku
etapach, bądź też Spółdzielnia gromadzi środki na ich przeprowadzenie zgodnie
z harmonogramem prac remontowych.
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VIII.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Zadłużenie na lokalizacjach na dzień 31.12.2021 r.
Liczba lokali: 1052 kwota: 653.722,69 zł
 Należności krótkoterminowe – 409.045,26 zł
 Należności długoterminowe – 244.677,43 zł

W tym:
 Należności rozłożone na raty – 13.602,79 zł
 Należności skierowane na drogę postępowania sądowego – 215.745,91 zł
Dział Windykacji w roku 2021 wystosował łącznie 584 wezwań do zapłaty w tym
150 wezwań zwykłych i 434 wezwania przedprzesądowe.
Wskutek powyższych działań miesięcznie odzyskiwano średnio 53.300,00 zł.
Celem umożliwienia dłużnikom ratalnej spłaty należności wyrażono zgodę na
spłatę zaległości w ratach w stosunku do 19 dłużników na łączną kwotę
35.699,56 zł.
W 2021 roku do Działu Prawnego przekazano 77 spraw na ogólną kwotę
należności 200.778,79 zł z wnioskiem o skierowanie spraw na drogę
postępowania sądowego.
Należności odzyskane wskutek postępowań sądowych w 2021 roku:
 101.652,39 zł
Należności odzyskane wskutek postępowań sądowych w 2020 roku:
 209.589,86 zł
Celem wzmocnienia skuteczności działań windykacyjnych wywieszono
na klatkach schodowych komunikaty ze stanem zadłużenia na dzień 31.03.2021 r.
Ponadto w 2021 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” wysłała
potwierdzenia sald dla właścicieli lokali wraz ze zmianami stawek, a także
z rozliczeniami mediów za lata 2020/2021.

Poznań, dnia 13.05.2022 roku
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