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Odpowiedź na pozew

Ustanawiając

w załączeniu/

się pełnomocnikiem pozwanej 

niniejszym wnoszę, o:

Spółdzielni /pełnomocnictwo

- oddalenie powództwa
- zasądzenie kosztów postępowania

UZASADNIENIE

Powód nie wskazuje podstawy prawnej roszczenia. Z treści pozwu 
zdaje się wynikać, że roszczenia oparte są o przepisy ko dotyczące 

nienależnego świadczenia. Jeśli tak to pozwana wskazując, że 
a/ całość należności otrzymanej od powoda przeznaczana została 

na koszty budowy domu jednorodzinnego przydzielonego powodowi
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b/ powód wnosił świadczenia wymagane przez Spółdzielnię mimo
zastrzeżeń co do sposobu naliczania waloryzacji i podatku VAT 

toteż Spółdzielnia ani nie uzyskała korzyści ani nie jest wzbogacona 
/art.409 kc / a powód nie może ża.dać zwrotu świadczenia w związku 

z treścią art.411 ust.l kc.
Użyte w umowie sformułowania "wkład budowlany" , "Planowany koszt 
inwestycji" , "ostateczny koszt zadania", " ostaceczne rozliczenia 
kosztów budowy" / § 6, § 7.1 , § 10, § 11 / wskazują, że Spółdzielnia 
będąca wszak spółdzielnią budownictwa mieszkaniowego ustalała koszty 
i zasady rozliczeń w sposób określony w art.208 i 226 Ustawy Prawo 
Spółdzielcze. Oznacza to, że powoda obciąża obowiązek pokrycia kosztów 
budowy rzeczywiście poniesionych na przydzielony Mu dom jednorodzinny. 
Spółdzielnia pobrała od powoda określoną należność /włącznie z podatkiem 
VAT i wskaźnikiem waloryzacyjnym /. Niezależnie od formy i wysokości 

rat - powód był zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Świadczenie

byłoby więc nienależne tylko wtedy gdyby vy wniesione pnzez powoda

należności przewyższały pułap określony w art.208 czy też 226 Ustawy 

tj rzeczywisty koszt budowy. Spółdzielnia nie dokonała jeszcze 
ostatecznego rozliczenia kosztcw inwestycji /art.226 § 3 Ustawy /, 

powód więc nie ma podstaw do przyjęcia, że świadczył nienależnee 
oraz nie ma podstaw do przyjęcia, ze jeśli w wyniku ostatecznego 
rozliczenia okaże się, że koszty budowy były niższe niż wniesione 
należności to Spółdzielnia nie dokona zwrotu nadpłaconej należności 

/art.226 § 3 Ustawy/. W tym więc rozumieniu, powództwo jest 

przedwczesne.
Argumenty powoda dotyczące działania pod wpływem przymusu nie mogą 

być traktowane poważnie. Prezes Ewa Zacharewicz zaprzecza aby 
rozmawiała z powodem w sposób wskazany w piśmie a nawet gdyby 
przedstawiciel Spółdzielni informował powoda o możliwości rozwiązania 
umowy to nie jest to tożsame z groźbą w rozumieniu definicji groźby 

bezprawnej w rozumieniu art.87 kc. W każdym razie powód nie uchylił się
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od czynności wpłacenia kwot wymaganych przez Spółdzielnię.
Powód nie wskazuje w pozwie jakie kwoty składają się na ogolną sumę 
roszczenia i nie wskazuje na to w jaki sposób je wyliczył. Ni- mogę 
więc ustosunkować się co do prawidłowości wyliczeń kwot dochodzanych 

w związku z żądaniem zwrotu podatku VAT i wskaźnika waloryzacji.
Należy jednak wskazać, że powód oblicza rzekomo należne mu kwoty od 
powierzchni 188,75 m2 domu a nie od powierzchni faktycznej wynoszącej 

201,17 m2 co ma istotne znaczenie w świetle postanowienia § 10 
ust.2 umowy. Ponadto powód zakładając bezprawność waloryzowania 

wkładu przyjmuje, że waloryzowane powinny być wpłacane przez Niego 

raty. Tak nie jest - waloryzowany jest koszt budowy /art.10 ust.3/ 
a nie wpłacane raty, których wysokość w umowie miała charakter planowany 
tj. stanowiła zaliczki na poczet kosztów budowy, którego ostateczna 

wysokość nie była znana w trakcie budowy. To ,że Spółdzielnia 
zwaloryzowała koszty poniesione na budowę przed zawarciem umowy z 
powodem, nie narusza postanowień umowy przy uwzględnieniu planowanego 
charakteru rat. Powód błędnie zakłada, że-przy zawarciu umowy 
wszystkie poprzednie prace zostały rozliczone i zwaloryzowane. To nie 
jest budowa domu lecz zadania. W każdej tego rodzaju budowie.przebieg 

prac jest nierównomierny i może istnieć taka sytuacja że nawet 

zakończenie budowy jednego domu nie oznacza zakończenia e^apu 
projektowania czy wykopów czy wznoszenia fundamentów w innych budynkach

stanowiących części zadania inwestycyjnego.
Podatek VAT nie zależy od woli Spółdzielni, która opłaca faktury 

wykonawcy obciążone podatkiem VAT. Nie ma innej możliwości niż 
określana ustawa. Każda faktura obciążana jest podatkiem VAT, który 
zgodnie z umową przerzucany jest na uczestników zadania pokrywających 

koszty budowy. Skoro Spółdzielnia odprowadziała podatek VAT oa rcDoz 

wykonanych dla powoda przed zawarciem umowy to pobrała ów podarek od 

powoda. Nikt inny nie mógł tego podatku zapłacić.
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Powód nie uznaje kosztów poniesionych na budowę infrastruktury za 
koszty budowy. Nie wiadomo dlaczego. Jeśli koszty te zostały poniesione 

to nie ma formalnych podstaw do odmowy ich pokrycia.
Dochodzenie należności z tytułu zastępczego usunięcia usterek powinno 

opierać się o obowiązujący tryb postępowania. Powód opisał usterki 
w protokóle odbioru a Spółdzielnia zobowiązała się do ich usunięcia 
do 26.07.1999 r. Po dostarczeniu dowodu kosztu usunięcia usterek 

zgłoszonych w protokóle Spółdzielnia zajmie stanowisko.

Wnoszę więc jak na wstępie.

Załączniki 
Kopia niniejszego


