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Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2013 rok 
 

Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przyjęła Uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, 
lokali użytkowych i garaży obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z 
tendencją wyznaczoną przy założeniach budżetowych na rok 2012, w roku 
2013 zakłada się utrzymanie kosztów związanych z bieżącą obsługą 
nieruchomości na podobnym poziomie. I tak dla lokali mieszkalnych 
obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. stawką opłaty eksploatacyjnej będzie 
kwota 1,96 zł/m2, dla lokali użytkowych stawka w wysokości 2,04 zł/m2, a 
dla garaży 1,60 zł/m2. 
 

Nowa cena za wodę i odprowadzanie ścieków 
 

Zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków” z dniem 1 stycznia 2013 roku Spółka Aquanet 
wprowadza nowe taryfy za wodę i ścieki. Cena za 1m3 zimnej wody dla 
gospodarstw domowych wyniesie = 3,81 zł netto, natomiast cena za 1m3 
ścieku dla gospodarstw domowych wyniesie = 5,19 zł netto. Wobec 
powyższego od 1 stycznia 2013 r. cena 1 m3 w pozycji elementu opłat 
„zimna woda” wynosić będzie 9,72 zł brutto. 
Źródło: na podstawie www.aquanet.pl 

 
 

Pomieszczenia na wózki i rowery 
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu 
uprzejmie informuje, że w grudniu 2012 roku wytypowane zostały cztery 
pomieszczenia w piwnicach budynku Spółdzielni z ich przeznaczeniem na 
przechowalnie wózków i rowerów. W klatkach Strzelecka 52,  
Strzelecka 48, Strzelecka 42 i Krakowska 7 mieszkańcy całego budynku 
będą mogli przechować, nie tylko przez sezon zimowy, swoje rowery i 
wózki dziecięce. Dla tego celu zamontowano nowe metalowe drzwi 
wejściowe do pomieszczeń tzw. „wózkarni”. 

Od 10 grudnia 2012 r. uruchomione zostały zapisy osób 
zainteresowanych korzystaniem z ww. pomieszczeń. Udostępnienie 
pomieszczenia wiąże się jedynie z poniesieniem kosztu kopii klucza. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
 
 

Proces przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości 

 
Z końcem listopada 2012 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Służby Zdrowia w Poznaniu zakończył najważniejszy etap procesu 
ustanawiania odrębnej własności lokali, dzięki któremu właściciele 
samodzielnych lokali  uzyskali prawo do ubiegania się o przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 
preferencyjnych warunkach. Na wniosek zainteresowanych członków 
Spółdzielni, a także osób nie będących członkami Spółdzielni, którym 
przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, w trakcie czynności 
notarialnych dokonano przeniesienia prawa własności lokali dla ponad 100 
właścicieli.  

Z chwilą skompletowania dokumentów niezbędnych do wystąpienia o 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gruntowej – złożone zostały w Urzędzie Miasta Poznania 
wnioski właścicieli samodzielnych lokali, z którymi związany jest udział 



w prawie użytkowania wieczystego, o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Obecnie wszyscy współużytkownicy wieczyści oczekują na 
przeliczenie wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności stosownie do posiadanego udziału w 
prawie użytkowania wieczystego oraz przesłanie przez Urząd Miasta 
Poznania deklaracji co do formy uiszczenia tej opłaty (ratalnie, 
jednorazowo, jednorazowo z bonifikatą, itp.). 

Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali zostaną 
poinformowane przez Spółdzielnię o kosztach związanych z opłatą z 
tytułu przekształcenia prawa do nieruchomości gruntowej po uzyskaniu 
stosownych informacji z Urzędu Miasta Poznania. 
 
 

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste na wniosek Spółdzielni 
 
Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Służby Zdrowia w Poznaniu zlecił rzeczoznawcy majątkowemu 
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa 
własności nieruchomości gruntowej na dzień wyceny, w związku z 
możliwością ubiegania się o aktualizację opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikającej z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Zgodnie z ww. przepisem użytkownik wieczysty ma prawo wystąpić do 
właściciela gruntu o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, jeżeli zaszły przesłanki w postaci zmiany wartości 
nieruchomości gruntowej. Na dowód powyższego przedłożyć należy 
opinię o wartości, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. W 
dalszym etapie właściciel gruntu (w tym przypadku reprezentowany przez 
Prezydenta Miasta Poznania) dokonuje oceny przesłanek zawartych w art. 
81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W 
przypadku odmownego rozpoznania wniosku złożonego przez 
użytkownika wieczystego, sprawa kierowana jest do samorządowego 
kolegium odwoławczego, a w dalszej konsekwencji nawet do sądu. 
 

 
 

 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
Wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni 
składamy serdeczne życzenia zdrowych, radosnych 
i pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 
 
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni  
 

 
 
 

 


