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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  
radosnych i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia,  
oraz  

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
a także sukcesów w życiu zawodowym w 

Nowym 2015 Roku 
 

składa 
 

Rada Nadzorcza i 
Zarząd  

Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
Służby Zdrowia  

w Poznaniu  
 

 
ZMIANY STAWEK NA EKSPLOATACJĘ I FUNDUSZ REMONTOWY  

 
Uchwałą z dnia 9 grudnia 2014 r., nr 1/XII/2014 Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zatwierdziła stawkę opłaty 
eksploatacyjnej na rok 2015 w wysokości: 1,79 zł/m2 dla lokali mieszkalnych; 
1,79 zł/m2 netto + VAT dla lokali użytkowych; 1,46 zł/m2 netto + VAT dla 
garaży. 

Na mocy Uchwały z dnia 9 grudnia 2014 r., nr 2/XII/2014 Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zatwierdziła stawkę 
funduszu remontowego w wysokości: 1,07 zł/m2 dla lokali mieszkalnych;  
1,07 zł/m2 netto + VAT dla lokali użytkowych; 1,07 zł/m2 netto + VAT dla 
garaży. 

Zgodnie z § 452 ust. 5 Statutu Spółdzielni o zmianie wysokości opłat zależnych 
od Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których 
mowa w § 42 co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

Wobec powyższego nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia  2015 r. 

 

 

ZMIANY STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Na mocy Uchwały nr LXXIV/1179/VI/2014 z dnia 14 października 2014 r. Rada 
Miasta Poznania uchwaliła stawki podatku od nieruchomości. W przypadku 
nieruchomości gruntowych tzw. pozostałych stawka wynosić będzie 0,47 
zł/m2, za powierzchnię użytkową budynków lub ich części przeznaczonych na 
cele mieszkalne wynosić będzie 0,75 zł/m2, natomiast za powierzchnię 
użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 23,13 zł/m2. 

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 27.10.2014 r.,  poz. 
5448 

 

 



W DRODZE DO WŁASNOŚCI GRUNTU 

W Urzędzie Miasta Poznania prowadzone jest postępowanie w sprawie 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krakowskiej/Strzeleckiej. 
Mobilizacja właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych, użytkowych i 
garaży, a także Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w zakresie 
złożonych deklaracji co do sposobu opłacenia opłaty za przekształcenie, 
dawała spore szanse na zakończenie sprawy w tym roku.  
Z ostatnich doniesień Urzędu wynika jednak, że termin rozpatrzenia sprawy 
zostanie ponownie przesunięty. 

 

A CO Z AKTUALIZACJĄ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO ? 

Kolejnym etapem postępowania zmierzającego do zakończenia sprawy o 
aktualizację od 2010 roku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Poznaniu, stanowiącej działki gruntu nr 1/1 i 6/3 
jest wyznaczona na dzień 15 stycznia 2015 r. przez Sąd Apelacyjny w 
Poznaniu rozprawa sądowa. 

W maju 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił argumentów 
Spółdzielni w sprawie zaliczenia wartości poniesionych nakładów 
koniecznych na polepszenie właściwości technicznych gruntu 
przeznaczonego pod zabudowę budynkiem wielorodzinnym (prace 
przeprowadzono w latach 80-tych), wobec czego Spółdzielnia wniosła 
apelację w celu uwzględnienia wskazanych wyżej wartości. 
 
 
 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W SPÓŁDZIELNI W 2014 ROKU 
 

• Luty 2014 r. - prace pielęgnacyjne drzew na terenie Spółdzielni, 
montaż kolców przeciwko gołębiom, naprawy rynien 

• Marzec 2014 r. – ocieplenie rur ciepłej wody , cyrkulacji i centralnego 
ogrzewania w piwnicach i garażach 

• Maj 2014 r. – wprowadzenie dostępu dla mieszkańców do e-kartoteki 
• Czerwiec 2014 r. – nowa zieleń na terenie Spółdzielni 

• Czerwiec 2014 r. – wprowadzenie zmian w Regulaminie Zarządu i 
przyjęcie struktury organizacyjnej Spółdzielni 

• lipiec 2014 r. - montaż nowej stolarki drzwiowej w wejściach do klatek 
schodowych Krakowska 13, 11, 9, 7, 5 

• sierpień 2014 r. – wygospodarowanie nowego miejsca postojowego 
• Wrzesień 2014 r. – wprowadzenie zmian w Regulaminie rozliczania 

kosztów ciepła, wody i odprowadzania ścieków 
• Wrzesień 2014 r. – wprowadzenie zmian w Regulaminie używania 

lokali i porządku domowego w Spółdzielni 
• Wrzesień 2014 r. – zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie 

najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Spółdzielnia 
• Październik 2014 r. - zakończenie prac na kładce komunikacyjnej dla 

pieszych 
• Październik 2014 r. – zorganizowanie spotkania dla mieszkańców 

Spółdzielni z policją 
• Listopad 2014 r. – wprowadzenie Regulaminu rozliczania kosztów 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości z użytkownikami lokali spółdzielczych w Spółdzielni 

• Grudzień 2014 r. – zmiana wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej i 
funduszu remontowego od 1 kwietnia 2015 r. 

 
 

WAŻNE TERMINY W 2015 ROKU 
 

• Styczeń/Luty 2015 r. – przegląd instalacji gazowej i wentylacji w 
lokalach 

• Od około 19 lutego 2015 r. do  15 marca 2015 r. – termin na składanie 
wniosków o bonifikatę od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ze 
względu na niskie dochody 

• Do 31 marca 2015 r. – można składać wnioski o zmianę terminu 
zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

• 31 marca 2015 r. – ostatni termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego (termin ustawowy) 

 
 
 
 
 

 


