
1/10 

Warszawa 25 maja 2000 

 
Sąd Okręgowy w Warszawie 

00-951 Warszawa, Al. Solidarności 127 
 

powód: 
Zbigniew Sarata 
02-776 Warszawa 
ul. Hawajska 4 m 36 

pozwana: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze 
02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12 
 

wartość przedmiotu sporu: 159 011,14 zł 

 
p o z e w  o  z a p ł a t ę   

 
Domagam się od pozwanej Spółdzielni Przy Metrze  

1. zwrotu kwoty 159 011,14 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi od dnia złożenia pozwu, 

2. wydania przydziału na sfinansowany przeze mnie 
segment, 

3. rozpoznanie sprawy w wypadku nieobecności 
przedstawiciela pozwanej Spółdzielni, 

4. nadanie wyrokowi w pkt. 1 i 2 rygoru 
natychmiastowej wykonalności, 

5. zwrotu kosztów postępowania. 
 

u z a s a d n i e n i e  
 

Żądana kwota stanowi rekompensatę za niedotrzymanie warunków 
umowy nr 210 zawartej ze mną dnia 23 sierpnia 1997 ze względu na: 

a) niewłaściwe waloryzowanie kosztów budowy, 
b) podwójne obciążenie mnie kosztami infrastruktury, 
c) zaniechanie usunięcia usterek oraz 
d) wykonanie bez mojego zlecenia modyfikacji 

konstrukcji poprzez zastosowanie metalowej 
szyny nośnej na ścianie obok balkonu. 

 
Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość późniejszego dochodzenia 

odszkodowania z innych tytułów: zaniechania niektórych robót, 
stwierdzonego w późniejszym okresie wadliwego wykonawstwa, znacznego 
przekroczenia terminu budowy, niewłaściwego naliczania opłat 
eksploatacyjnych oraz przekazania działki o mniejszej powierzchni. 
 
 

W dniu 23-08-1997 zawarłem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przy 
Metrze umowę nr 210 dotyczącą budowy domu jednorodzinnego (załącznik 
nr 1). Spółdzielnia zobowiązała się do realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na wybudowaniu domów jednorodzinnych w zabudowie 
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szeregowej (§ 1 p.3). Powierzchnia domu jednorodzinnego miała wynosić 
188,75 m

2
 - w tym powierzchnia poddasza użytkowego 48,23 m

2
 (§ 2 p.1). 

 
Koszt realizacji zadania inwestycyjnego miał obejmować między innymi 

koszt pozyskania terenu, dokumentacji projektowej, uzbrojenia terenu w 
granicach i poza granicami działki (§ 10 p.1). Koszt budowy miał stanowić 
iloczyn powierzchni domu przez kwotę 1 500 zł z zastrzeżeniem, że koszt 
budowy metra kwadratowego poddasza użytkowego miał wynosić 750 zł (§ 
10 p.2). W umowie zaznaczono, iż koszt budowy będzie podlegał waloryzacji 
wskaźnikiem wzrostu cen robót budowlano-montażowych publikowanych 
przez GUS (§ 10 p.3). Ostateczny koszt budowy miał zostać powiększony o 
podatek od towarów i usług VAT (§ 10 p.4). W § 15 p.1 umowy zostały 
określone wysokości kwot i terminy wpłat dwóch pierwszych rat wkładu 
budowlanego. W załączniku zaś orientacyjne terminy wpłat i procentowe 
wysokości następnych rat. 

 
Pismem OC/1711/98 z dnia 20 kwietnia 1998 (załącznik nr 2) 

Spółdzielnia zaproponowała mi podpisanie aneksu (załącznik nr 3) do 
umowy. Aneksu nie podpisałem ze względu na niekorzystne dla mnie 
brzmienie § 3 p.2 w którym miał być określony wcześniejszy - bo od 5 
grudnia 1996 moment rozpoczęcia waloryzacji. Tak więc waloryzacja 
powinna być naliczana od momentu zawarcia umowy nr 210 czyli 28 

sierpnia 1997 gdyż w żadnym dokumencie nie została podana inna data. 
Swoje stanowisko przedstawiłem w piśmie z dnia 05 maja 1998 (załącznik nr 
4). 

 
Dnia 17 lipca 1998 Spółdzielnia pismem OC/2549/98 (załącznik nr 5) 

poinformowała mnie, iż do III raty wkładu budowlanego została doliczona 
waloryzacja kosztów budowy 1 m

2
 oraz podatek od towarów i usług VAT. 

Pismo zawierało wyliczenie zwaloryzowanych kosztów budowy w okresie od 
01 stycznia 1997 do 30 kwietnia 1998 oraz żądanie wpłaty kwoty 49 646 zł. 
Kolejne pismo OC/2644/98 z dnia 27 lipca 1998 (załącznik nr 6) zawierało 
projekt aneksu nr 2 do umowy. Tego aneksu również nie podpisałem. 

 
Następne pismo OC/3764/98 z dnia 6 października 1998 (załącznik nr 

7) zawierało wysokość IV i V raty z wyliczeniem waloryzacji od dnia 01-01-
1997 do 31-07-1998 oraz  podatku VAT. W odpowiedzi z dnia 05 listopada 

1998 (załącznik nr 8) ustosunkowałem się do sposobu liczenia przez 
Spółdzielnię waloryzacji kosztów budowy. Podkreślałem, iż waloryzacja 
powinna być liczona od dnia podpisania umowy to jest od 23 sierpnia 1997 a 
nie od jednostronnie narzuconej przez Spółdzielnię daty 01 stycznia 1997. 
Argumentowałem, iż Spółdzielnia wadliwie waloryzuje koszty budowy, gdyż 
wpłacone przeze mnie raty wkładu budowlanego powinny być rozliczane z 
wykonawcami robót według cen aktualnych w dniu wpłaty a nie według 
cen z momentu zakończenia realizacji inwestycji – do czego 

sprowadzałoby się zastosowanie indeksacji proponowanej przez 
Spółdzielnię. 

 
Kolejne pismo OC/4451/98 z dnia 13 listopada 1998 (załącznik nr 9) 

zawierało określenie wysokości VI raty oraz (dla mnie nie do przyjęcia) 
wyjaśnienia powodu biegu indeksacji od 01 stycznia 1997 a także powodu 
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wpłacania podatku VAT w kolejnych ratach a nie jak zakładała umowa - przy 
zakończeniu inwestycji. 

 
Spółdzielnia pismem NK/4368/98 z dnia 25-01-1999 (załącznik nr 10) 

ustosunkowała się do mojego podania z dnia 05-11-1998 odrzucając moje 
argumenty w dosyć dziwny sposób. Powoływanie się przez Spółdzielnię w 
odpowiedzi na postanowienie § 10 p.3 waloryzującego jakoby koszt metra 
kwadratowego a nie kosztów budowy jest nieporozumieniem. Szczegółowe 
wyjaśnienia złożył mecenas Tadeusz Krzemiński w piśmie z dnia 22 marca 
1999 (załącznik nr 11). 

 
Kolejne pismo Spółdzielni OC/792/99 z dnia 26 lutego 1999 (załącznik 

nr 12) zobowiązywało mnie do wpłaty dwóch następnych rat w wysokościach 
17 130 zł oraz 41 346 zł. Pismo to jednak do mnie nie dotarło, gdyż było 
błędnie zaadresowane. Otrzymałem za to pismo NK/132/99 z dnia 23 marca 
1999 (załącznik nr 13) wzywające mnie do zapłaty kwoty 10 452,93 zł za 
rzekomo wykonane roboty dodatkowe. Parę dni później otrzymałem 
wezwanie NK/1663/99 z dnia 13 kwietnia 1999 z żądaniem wpłaty 34 250 zł 
(załącznik nr 14). 

 
W dniu 22 kwietnia  złożyłem w Spółdzielni ponaglenie (załącznik nr 

15) w sprawie braku odpowiedzi na pismo mojego pełnomocnika i 
wyjaśnienia w sprawie wezwania do zapłaty kwoty 34 250 zł. Zaznaczyłem, 

iż pokryłem z nadwyżką pełen wkład budowlany przewidziany umową. 
Tego też dnia rozmawiałem z panią prezes Ewą Zacharewicz. Moje 
argumenty w sprawie waloryzowania kosztów budowy pani prezes 
podsumowała mniej więcej w ten sposób: albo wpłaci pan wszystkie 
pieniądze, których się domagamy albo rozwiążemy z panem umowę, 
sprzedamy segment innemu nabywcy a pan będzie dochodzić swoich racji 
przez kilka lat w sądzie. 

 
Wobec takiego postawienia sprawy byłem zmuszony wpłacić 

wymaganą natychmiast kwotę 34 250 zł. Wcześniej jednak w piśmie z dnia 

29 kwietnia 1999 (załącznik nr 16) zaznaczyłem, iż dokonuję tego 
wyłącznie pod groźbą rozwiązania ze mną umowy. Kolejne wezwanie 
ostateczne KF/2957/99 z dnia 07 sierpnia 1999 (załącznik nr 17) zmusiło 

mnie do zapłaty kwoty 51 798,96 zł 
 
Nie mogąc zgodzić się ze stanowiskiem Zarządu Spółdzielni 03 

czerwca 1999 wysłałem do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy 
Metrze odwołanie od decyzji Zarządu w sprawie żądania kolejnych wpłat 
(załącznik nr 18). Zagroziłem, iż brak pozytywnej reakcji na moje podanie 
spowoduje wystąpienie przeze mnie do sądu. Dnia 07 października 1999 
ponagliłem Radę Nadzorczą ( załącznik nr 19) ale do dnia dzisiejszego (czyli 
przez  rok) nie otrzymałem odpowiedzi, co zmusza mnie do wystąpienia na 
drogę sądową. 

 
Wszystkie kwoty, których domagała się Spółdzielnia aż do 30 grudnia 

1999 wpłacałem w terminie. Do pozwu dołączam kopie przelewów (załącznik 
nr 20). Parokrotnie następowało nie zawinione przeze mnie opóźnienie. 
Opóźnienia wynikały z faktu, iż adresowane do mnie listy nie dochodziły. 
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Mieszkałem w wynajętym mieszkaniu przy ul. Kazury 17 m 41. Skrzynka na 
listy była systematycznie dewastowana. Poprosiłem więc aby powiadamiać 
mnie telefonicznie o kolejnych pismach, a korespondencję będę odbierał w 
siedzibie Spółdzielni. Niestety listy były wysyłane rutynowo bez 
telefonicznego powiadamiania mnie. 

 

waloryzacja kosztów budowy 
 
Przed rozpoczęciem budowy został sporządzony kosztorys, na 

podstawie którego została obliczona cena wybudowania 1 m
2
 mieszkania. 

Procentowy udział poszczególnych robót w ogólnej wartości inwestycji został 
przedstawiony w piśmie OC/3764/98 Spółdzielni stanowiącym załącznik nr 7 
do pozwu. W momencie podpisywania umowy można było obliczyć całkowity 
koszt budowy jako iloczyn powierzchni przez cenę metra kwadratowego co 
łącznie z podatkiem VAT wynosi 264 086 zł. Po obliczeniu rzeczywistej 
powierzchni na skutek zmian konstrukcyjnych kwota ta powinna wynieść 
273 262,60 zł.  Zaznaczam, że jestem skłonny zaakceptować odstępstwo od 
umowy polegające na wliczeniu podatku VAT do bieżących rat budowlanych 
zamiast rozliczenia tego podatku po zakończeniu inwestycji – jak to określał 
§10 p.4. W § 10 p.3 umowy zostało ustalone, iż koszt budowy podlega 
waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen robót budowlano-montażowych dla 
budownictwa mieszkaniowego, publikowanym przez GUS. 

 
Na tej podstawie wcześniej wspomnianego zestawienia można było na 

przykład obliczyć koszt wybudowania stanu surowego pierwszego piętra 
budynku jako 11% całości czyli 29 049 zł. Ponieważ piętro było budowane 
rok po podpisaniu umowy należało zastosować współczynnik waloryzacyjny 
1,1357 (iloczyn miesięcznych wskaźników GUS w okresie VIII 97 - VII 98) co 
określi rzeczywisty koszt budowy na 32 991 zł. Wykonawca za wybudowane 
piętro powinien oczywiście otrzymać odpowiednią zapłatę pochodzącą z 

wpłacanych przeze mnie kolejnych rat. Kwota wydana na wybudowanie 
fragmentu domu na przykład piętra nie może być w późniejszym okresie 
po raz kolejny waloryzowana. Podobnie jak wcześniej poniesione wydatki: 

pozyskanie terenu, wykonanie dokumentacji, wykopów, fundamentów i stanu 
surowego parteru. Do waloryzowania pozostaną jedynie dalsze etapy 
procesu budowlanego: wykonanie poddasza, dachu, ścianek działowych, 

tynków itp. 
 
Spółdzielnia tymczasem stosuje bezpodstawnie ponowne 

waloryzowanie dawno wykonanych i rozliczonych robót takich jak 
wymienione przeze mnie: pozyskania terenu, wykonania dokumentacji, 
wykopów, fundamentów i stanu surowego parteru. Koszt wybudowania stanu 
surowego parteru wynosił według kosztorysu 15% całości czyli 39 613 zł. Z 
pewnością ten koszt został poniesiony przed rozpoczęciem murowania 
piętra. Przykładowo na skutek waloryzowania kosztów w okresie VIII 97 - 
IV 98 (współczynnik 1,1144) wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 44 145 zł. Gdyby wykonawca przyjął rozumowanie 
prezentowane przez Spółdzielnię – to po wymurowaniu piętra i 
zainkasowaniu należności za piętro powinien powiedzieć wprawdzie 
zapłacono mi za wymurowanie parteru dwa miesiące temu ale gdybym parter 
budował teraz, to należały mi się więcej i dlatego domagam się dopłaty. Mało 
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tego - po zakończeniu dachu i wykonaniu instalacji wykonawca-naciągacz 
kazałby sobie jeszcze kilkakrotnie dopłacać za wykonanie parteru. Nikt 
oczywiście nie zgodziłby się na taki sposób rozliczenia kosztów budowy. 

 
Zgodnie z umową terminy wpłat kolejnych rat miały być powiązane z 

postępem robót. I tak II wpłata w wysokości 15% miała nastąpić po 
zakończeniu konstrukcji stanu”0”, III wpłata po zakończeniu 50% stanu 
surowego, IV wpłata po wykonaniu 50% stanu wykończeniowego, V wpłata 
po zakończeniu stanu surowego, VI wpłata po wykonaniu 100% stanu 
wykończeniowego. Cytowany harmonogram zawarty jest w aneksie nr 1 
stanowiąc załącznik nr 3 do pozwu. 

 
O tym, że wpłaty są powiązane z postępem robót byłem informowany 

przez Spółdzielnię w kolejnych pismach, które stanowią załączniki nr 5, 6, 7 i 
9. Spółdzielnia ponadto potwierdzała, iż wpłacane przez nabywców kwoty 
były przekazywane wykonawcom (załącznik nr 7). Istnieje więc bezpośredni 
związek pomiędzy wypłatą wynagrodzenia wykonawcom za wykonane roboty 

a wpłacanymi przeze mnie pieniędzmi. Wpłacane przeze mnie kwoty były 
na bieżąco rozliczane z wykonawcami za wykonane prace budowlane i 
stanowią koszty budowy w rozumieniu §10 p.3 umowy. 

 
W umowie nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 którą podpisał ze mną 

Zarząd w imieniu Spółdzielni w § 11 p.1 znalazło się sformułowanie 
całkowity koszt zadania inwestycyjnego może ulec zmianie jedynie w 
przypadkach po czym następuje wymienienie tych przypadków. W 
odniesieniu do mojego segmentu ma zastosowanie tylko podpunkt „b” zmian 
zakresu robót w domu jednorodzinnym dokonanym przez nabywcą 
(dodatkowo ma zastosowanie podpunkt „a” – w tej sprawie w sekcji 
przydział). W moim przypadku w grę wchodziły głównie zaniechania, które 
powinny znacznie obniżyć koszt budowy. Nie mogło być mowy o 
podwyższeniu kosztów budowy z powodu zamawianych przeze mnie robót 
dodatkowych (z dodatkowych robót jest tylko komin). 

 
Spółdzielnia wznosząc dla mnie dom powinna więc płacić wykonawcom 

za poszczególne wykonane roboty budowlane kwoty wynikające z  
kosztorysu waloryzując je wskaźnikami GUS. Być może stosowała inny 
sposób rozliczania się. Być może wykonawca brał ceny z sufitu a 
Spółdzielnia je akceptowała. Nie będę w to wnikał bo i tak nie mam 
możliwości sprawdzenia tego. Pracownicy Spółdzielni brali wynagrodzenie 
za prowadzenie budowy i powinni wykonywać swoją pracę rzetelnie. 
Wiążąca dla mnie i Spółdzielni jest umowa w której określono koszt 
budowy i sposób waloryzacji. 

 
Zarząd Spółdzielni z niezrozumiałych dla mnie powodów pragnie 

ponadto waloryzować koszty budowy poczynając od 1 stycznia 1997 a nie 
od 23 sierpnia 1997 - dnia podpisania umowy, kiedy to został pomiędzy nami 
określony koszt budowy. W piśmie OC/4451/98 z dnia 13 listopada 1998 
(załącznik nr 9) Spółdzielnia wyjaśnia wprawdzie, iż kosztorys został 
opracowany w grudniu 1996 przez inwestora zastępczego – SZBDJ 

Stokrotka, jednak nie ma to żadnego znaczenia, gdyż podczas 
podpisywania umowy nie byłem o tym fakcie poinformowany. Podpisując 



6/10 

umowę godziłem się na podstawową stawkę 1500 zł – nie godziłem się 
natomiast na stawkę wyższą. 

 
W tabeli nr 1 znajduje się obliczony koszt budowy z dnia podpisania 

umowy netto oraz brutto z uwzględnieniem 7% VATu. W tabeli nr 2 w dla 
poszczególnych miesięcy podałem publikowane przez GUS zmiany cen 
budowlano-montażowych, wpłacane przeze mnie raty oraz waloryzowane 
koszty pozostałych do wykonania robót wraz z podatkiem VAT. Z 
przedstawionego wyliczenia wynika, iż w grudniu 1998 pokryłem pełen koszt 
budowy. W tabeli nr 3 zawarłem następne wpłaty, do dokonania których 
zostałem zmuszony pod groźbą rozwiązania umowy, obowiązujące stopy 
procentowe ustawowych odsetek za zwłokę oraz kwot, które Spółdzielnia 
powinna mi zwrócić w poszczególnych miesiącach. 

 
 
Załączone rozliczenie wykazuje, iż w końcu 1998 roku dokonałem 

nadpłaty w wysokości 35 405 zł w stosunku do całkowitych określonych 
umową kosztów budowy z uwzględnieniem podatku VAT. Zdaję sobie 
sprawę, iż Zarząd mógł zapłacić wykonawcy dowolnie wysokie pieniądze 
nawet kilkukrotnie wyższe od zakładanych. Mnie jednak taka 
niegospodarność nie interesuje. 

 
infrastruktura 

 
W piśmie OC/792/99 z dnia 26 lutego 1999 (załącznik nr 12) 

Spółdzielnia domaga się dodatkowo pokrycia kosztów infrastruktury w 
kwocie 41 346 zł. To żądanie zostało przeze mnie odrzucone. Zmuszony 
byłem jednak wpłacić tę kwotę pod groźbą sprzedaży domu innemu nabywcy 
. 

 
W zawartej ze mną umowie Spółdzielnia podjęła się zadania 

inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu domów jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej (§1 p.3 umowy). W §10 p.1 znajduje się stwierdzenie, 
iż koszt realizacji zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności ... koszt 
uzbrojenia terenu w granicach i poza granicami działki. W ten sposób został 
precyzyjnie określony zakres finansowania zadania inwestycyjnego w 
ramach wpłaty wynikającej z pomnożenia powierzchni budynku przez cenę 
1m

2
. 

 
Moje stanowisko znajduje dodatkowe poparcie w postanowieniu §9 p.4 

oraz p.5 umowy, gdzie wymienione są roboty i materiały, które nie są objęte 
wartością wkładu budowlanego i obciążają bezpośrednio nabywcę. Nie jest 
tam wymieniona infrastruktura. Dlatego też odrzuciłem bezpodstawne 
żądanie wpłaty dodatkowych 11,5% na infrastrukturę, ponieważ 
infrastruktura miała ona być wybudowana w ramach wkładu budowlanego. 

 
usterki 

 
Poczynając od jesieni 1999 zgłaszałem kierownikowi budowy oraz 

inspektorom ze Spółdzielni zauważone przeze mnie usterki oraz braki w 
wykończeniu. W skutek zera reakcji zacząłem pisać podania. Pierwsze 
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nosiło datę 07 października 1999 (załącznik nr 21). Następne pismo w tej 
sprawie napisałem 29 października 1999 (załącznik nr 22). Kolejne podanie 
złożyłem w Spółdzielni 15 listopada 1999 (załącznik nr 23). W dniu 1 grudnia 
wraz z kilkoma sąsiadami podpisałem pismo zwracające uwagę na 
niewłaściwe bramy garażowe – niedostosowane do ocieplanych 
pomieszczeń (załącznik nr 24). 

 
Żadna ze zgłaszanych usterek nie została usunięta. W tej sytuacji 

byłem zmuszony podjąć doprowadzenie domu do stanu używalności 
własnym sumptem. Poprosiłem o sporządzenie kosztorysu usunięcia usterek 
biegłego sądowego – inż. Tadeusze Kujawę. Biegły przeprowadził 
ekspertyzę, zapoznał się z dokumentacją i określił koszty usunięcia usterek 
na kwotę 21 860,59 zł (załącznik nr 25). 

 
Na podstawie opinii zażądałem zwrotu tej kwoty, gdyż straciłem 

nadzieję, że Spółdzielnia usunie niedoróbki. Do dnia zgłoszenia pozwu nic 
się w tej sprawie nie zmieniło – ani ekipa remontowa Spółdzielni ani 
wykonawca budynku nie pojawił się w moim domu. Zmuszony jestem 
wynajmować fachowców i prowadzić remont na własny koszt. W tabeli nr 4 
zamieściłem należne mi do zwrotu kwoty wraz z odsetkami za rok 2000. Od 
kwietnia 2000 dołączyłem koszt usunięcia usterek. 

 
metalowa szyna nośna 

 
W piśmie NK/132/99 z dnia 23 marca 1999 (załącznik nr 13) 

Spółdzielnia domaga się zapłaty kwoty 10 452,96 zł jako należności za 
roboty dodatkowe. Zgłębiając składniki tej kwoty ustaliłem, iż jedna trzecia 
stanowi koszt zamawianego przeze mnie przewodu kominowego i 
wentylacyjnego umożliwiającego wybudowanie w pokoju dziennym kominka, 
zaś pozostałe dwie trzecie są kosztem zainstalowania szyny nośnej w 
stropie pomiędzy parterem a piętrem (załącznik nr 29). 

 
Od kierownika budowy dowiedziałem się, że ta szyna ma umożliwić w 

przyszłości całkowite wyburzenie ściany parteru od strony ogródka i 
zastosowanie okna na całej szerokości pomieszczenia – 6,20 m. Było to dla 

mnie całkowitym zaskoczeniem. Nie tylko nie zamawiałem tej metalowej 
szyny ale też nie zamierzałem poszerzać okna do 6m. Pokój posiada 

bowiem prawie dwumetrowe okno o szerokości 150 cm oraz drzwi 
balkonowe o podobnej szerokości za to wysokości rzędu 2,5 m. Tym samym 
jest zapewnione doskonałe oświetlenie. 

 
W moim przypadku usuwanie ściany jest bezzasadne jeszcze z innego 

powodu. Przed rozpoczęciem budowy ścian nośnych zamówiłem w firmie 
Plano, która projektowała domki szeregowe projekt dodatkowej wentylacji z 
wymiennikiem ciepła. Właśnie w ścianie która rzekomo miałaby być w 
przyszłości usunięta zostały zaprojektowane i wykonane przewody 
wentylacyjne. W moim segmencie usunięcie ściany nie byłoby więc możliwe. 
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przydział 
 
W piśmie OC/5835/99 z dnia 12 grudnia 1999 (załącznik nr 26) 

Spółdzielnia stwierdza, iż pomiar kontrolny wykazał, że powierzchnia całego 
segmentu wynosi 201,17 m

2
 a nie jak było poprzednio w projekcie 

technicznym – 188,75 m
2
. Na tej podstawie powinienem był zdaniem 

Spółdzielni dopłacić kolejne kilkanaście tysięcy złotych. 
 
Cudowne zwiększenie powierzchni jest zaskakujące. Jedyną zmianą w 

stosunku do pierwotnego projektu było zaakceptowane przez wszystkich 
lokatorów usunięcie wnęki na parterze i piętrze co zwiększało powierzchnię 
do 196,00 m

2
 (taka wielkość pojawia się w dokumentach wysyłanych przez 

Spółdzielnie poczynając od października 1998 – załącznik nr 7). Pomiar 
kontrolny przeprowadzony po zakończeniu budowy wykazał powierzchnię 
195 m

2
. Tymczasem Spółdzielnia uznaje, iż przy pomiarach należy 

uwzględnić dodatkowo grubość tynków – po 2 cm na każdej ścianie. Nic 
dziwnego, że przy stosowaniu takiego wspomagania powierzchnia zwiększa 
się do 201,17 m

2
. 

 
Biegły dokonujący oględzin domu polecił przyjąć (załącznik nr 25) 

powierzchnie domu do rozliczeń między stronami na 195 m
2
 – zgodnie z 

obowiązującą normą PN-ISO 9836. Na tej podstawie w piśmie z dnia 24 
marca 2000 (załącznik nr 27) domagałem się wydania przydziału bez 
dodatkowych dopłat. 

  
Spółdzielnia zaś w piśmieOC/1576/2000 z dnia 11 maja 2000 

(załącznik nr 28) uzależnia wydanie przydziału od wpłaty pieniędzy za 
wirtualną powierzchnię 6,17 m

2
. Sprawa jest ponadto o tyle kuriozalna, że 

opłaty eksploatacyjne mają być podobno naliczane według rzeczywistej 
powierzchni 195 m

2
. 

 
Uzasadniając odmowę wydania przydziału Zarząd wskazuje na 

postanowienia Statutu Spółdzielni – przydział może być dokonany po 
wpłacie wymaganego wkładu budowlanego. Istnieje między mną i 
Spółdzielnią spór co do wysokości pełnego wkładu budowlanego. Ja stojąc 
na gruncie postanowień pierwotnej umowy (załącznik nr 1) wykazałem, iż 
nadpłaciłem (bez uwzględnienia kosztu usunięcia usterek i ustawowych 
odsetek) 110 819 zł. Zarząd zaś marnotrawiąc moje pieniądze wymyśla 
coraz to nowe powody wyciągania ręki  po więcej i więcej. 

 
Spółdzielnia ponadto domaga się ode mnie jeszcze wpłaty 1 834,28 zł 

za rzekomą ochronę i wywóz śmieci. Tej treści żądanie pojawiło się w 
załączniku do pisma OC/1444/2000 z dnia 20 marca 2000 (załącznik nr 30). 
W piśmie z dnia 24 marca 2000 (załącznik nr 27) odmówiłem zapłaty tej 
kwoty argumentując, iż wskazane pozycje powinny być uwzględnione w 
kosztorysie sporządzonym przed podpisaniem umowy zawartej ze mną dnia 
23 sierpnia 1997 (załącznik nr 1). 

 
_______________________________ 
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Zawierając umowę analizowałem koszt budowy, termin realizacji, 
lokalizację itp. Proponowana przez Spółdzielnię cena odpowiadały moim 
możliwościom finansowym, również lokalizacja i wielkość budynku 
odpowiadały mi. Dlatego też zdecydowałem się na zawarcie umowy. 
Uznałem, że mam wiarygodnego partnera. Byłem przekonany, iż 
Spółdzielnia wywiąże się z zawartych w umowie warunków i terminów. 

 
Podpisałem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze 

reprezentowaną przez Członków Zarządu umowę cywilno-prawną i 
domagam się wypełnienia jej postanowień. W §22 mowy jest zaznaczone, że 
do spraw nieuregulowanych ma zastosowanie kodeks cywilny, zaś 
ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy. Stąd po 
bezskutecznym rozstrzygnięciu sporu z udziałem ciał statutowych 
Spółdzielni (Rada Nadzorcza milczy) jestem zmuszony skierować pozew do 
sądu. 

 
 
 

Zbigniew Sarata 
załączniki: 
1. umowa nr 210 z 23 sierpnia 1997, 
2. pismo Spółdzielni OC/1711/98 z 20 kwietnia 1998, 
3. proponowany aneks nr 1 do umowy, 
4. moje stanowisko z 05 maja 1998 w sprawie aneksu, 
5. pismo Spółdzielni OC/2549/98 z 17 lipca 1998, 
6. pismo Spółdzielni OC/2644/98 z 27 lipca 1998, 
7. pismo Spółdzielni OC/3764/98 z 06 października 1998 z wyliczeniem waloryzacji, 
8. moje stanowisko z 05 listopada 1998 w sprawie waloryzacji kosztów budowy, 
9. pismo Spółdzielni OC/4451/98 z 13 listopada w sprawie waloryzacji, 
10. odpowiedź Spółdzielni NK/4368/98 z 25 stycznia 1999 na moje wystąpienie z 05 

listopada 1998 w sprawie waloryzacji, 
11. pismo mojego pełnomocnika mec. Tadeusza Krzemińskiego z 22 marca 1999, 
12. pismo Spółdzielni OC/792/99 z 26 lutego 1999 w sprawie kolejnych wpłat, 
13. pismo Spółdzielni NK/132/99 z 23 marca 1999 w sprawie zapłaty za roboty dodatkowe, 
14. pismo Spółdzielni NK/1663 z 13 kwietnia 1999 zawierające żądanie zapłaty, 
15. moje ponaglenie z 22 kwietnia 1999 w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienie mec. 

Tadeusza Krzemińskiego, 
16. moje pismo z 29 kwietnia 1999 w spawie wymuszania wpłat, 
17. wezwanie ostateczne KF/2957/99 wysłane przez Spółdzielnię 07 sierpnia 1999, 
18. moje pismo do Rady Nadzorczej z 03 czerwca 1999, 
19. moje ponaglenie z 07 października 1999 w sprawie braku odpowiedzi, 
20. kopie wpłat na rachunek Spółdzielni, 
21. moje pierwsze pismo z 07 października 1999 w sprawie usterek, 
22. moje drugie pismo z 29 października 1999 w sprawie usterek, 
23. moje trzecie pismo z 15 listopada 1999 w sprawie usterek, 
24. moje i sąsiadów pismo z 01 grudnia 1999 w sprawie drzwi garażowych, 
25. ekspertyza biegłego inż. Tadeusza Kujawy z 11 marca 2000, 
26. pismo Spółdzielni OC/5835/99 z 12 grudnia 1999 w sprawie powierzchni, 
27. moje pismo z 24 marca 2000 w sprawie przydziału, 
28. pismo Spółdzielni OC/1576/2000 z 11 maja 2000 uzależniające przydział od kolejnej 

wpłaty, 
29. kosztorys robót dodatkowych z dnia 19 czerwca 1998, 
30. żądanie zapłaty za ochronę i wywóz śmieci – pismo OC/1444/2000. 
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bez VATu z VATem

Powierzchnia domu bez poddasza 145,62

Powierzchnuia poddasza 49,40

Koszt 1 m2 domu bez poddasza 1 500,00 zł 1 605,00 zł

Koszt 1 m2 poddasza 750,00 zł 802,50 zł

Całkowity koszt budowy w/g umowy 255 480,00 zł 273 363,60 zł

tabela 1

rok miesiąc I wpłata II wpłata suma wpłat wskaźnik GUS do zapłaty

VIII 15 000,00 zł 63 450,00 zł 78 450,00 zł 101,10% 197 057,65 zł 101,10%

IX 101,10% 199 225,28 zł 101,10%

1997 X 101,20% 201 615,99 zł 101,20%

XI 100,90% 203 430,53 zł 100,90%

XII 101,00% 205 464,84 zł 101,00%

I 102,30% 210 190,53 zł 102,30%

II 101,30% 212 923,00 zł 101,30%

III 38 235,00 zł 116 685,00 zł 101,10% 176 609,57 zł 101,10%

IV 100,90% 178 199,06 zł 100,90% 100,90% 0,90%

V 100,80% 179 624,65 zł 100,80% 101,71% 1,71%

1998 VI 100,60% 180 702,40 zł 100,60% 102,32% 2,32%

VII 100,50% 181 605,91 zł 100,50% 102,83% 2,83%

VIII 49 646,00 zł 166 331,00 zł 100,60% 132 751,67 zł 100,60% 103,45% 3,45%

IX 100,50% 133 415,43 zł 100,50% 103,96% 3,96%

X 100,60% 134 215,92 zł 100,60% 104,59% 4,59%

XI 69 545,00 zł 33 733,00 zł 269 609,00 zł 100,40% 31 061,67 zł 100,40% 105,01% 5,01%

XII 36 952,00 zł 18 757,00 zł 325 318,00 zł 100,50% -24 770,56 zł 100,50% 105,53% 5,53%

tabela 2

rok miesiąc wpłata stopa odsetek nadpłata kwota odsetek do zwrotu 100,50% 0,00% -100,00%

I 33,00% 24 770,56 zł 681,19 zł 25 451,75 zł 101,70% 107,32% 7,32%

II 24,00% 24 770,56 zł 495,41 zł 25 947,17 zł 100,90% 108,29% 8,29%

III 24,00% 24 770,56 zł 495,41 zł 26 442,58 zł 100,70% 109,05% 9,05%

IV 24,00% 24 770,56 zł 495,41 zł 26 937,99 zł 100,50% 109,59% 9,59%

V 34 250,00 zł 21,00% 59 020,56 zł 1 032,86 zł 62 220,85 zł

VI 21,00% 59 020,56 zł 1 032,86 zł 63 253,71 zł

1999 VII 51 798,96 zł 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 116 992,01 zł

VIII 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 118 931,35 zł

IX 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 120 870,69 zł 0,19% 205739

X 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 122 810,03 zł 0,67% 91186

XI 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 124 749,38 zł

XII 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 126 688,72 zł
tabela 3

rok miesiąc usterki stopa odsetek nadpłata kwota odsetek do zwrotu

I 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 128 628,06 zł
II 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 130 567,40 zł

2000 III 21,00% 110 819,52 zł 1 939,34 zł 132 506,74 zł
IV 21 860,59 zł 21,00% 132 680,11 zł 2 321,90 zł 156 689,23 zł

V 21,00% 132 680,11 zł 2 321,90 zł 159 011,14 zł
tabela 4


