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W następstwie postanowienia sądu zobowiązującego stronę pozwaną do dostarczenia 
materiałów uzupełniających mój pełnomocnik mecenas Tadeusz Krzemiński otrzymał 
materiały dostarczone przez Spółdzielnię „Przy Metrze”. Materiały te zawierały umowę nr 
325/96 z dnia 05 grudnia 1996 zawartą pomiędzy Spółdzielnią „Przy Metrze” a Zrzeszeniem 
Budowy Domków Jednorodzinnych „Stokrotka” jako inwestorem zastępczym, aneksy do tej 
umowy, zestawienie robót zaniechanych oraz zestawienie robót dodatkowych.

Z dostarczonych dokumentów wynika, iż w dniu 23 sierpnia 1997, kiedy zawarłem 
umowę nr 210 ze spółdzielnią obowiązywał aneks nr 1 do umowy 325/96. W tym czasie 
koszt budowy 1 m2 został określony na 1480 zł i miał być powiększony o podatek VAT. 
Koszty budowy określone w umowie pomiędzy mną a spółdzielnią „Przy Metrze” oraz 
pomiędzy spółdzielnią „Przy Metrze” i zrzeszeniem „Stokrotka” były zbliżone.

W dniu 19 czerwca 1998 został zawarty aneks nr 4 do umowy nr 325/96. Ustalono 
wtedy, iż koszt budowy 1 m2 powierzchni mojego budynku został określony na 2150 zł i miał 
być zwiększony o podatek VAT. Spółdzielnia „Przy Metrze” zaakceptowała tym samym 
skokowy wzrost wynagrodzenia inwestora zastępczego -  zrzeszenia „Stokrotka” aż o 45%.

Spółdzielnia „Przy Metrze” o tym fakcie mnie nie informowała. Aż do momentu 
zapoznania się z treścią umowy 325/96 i aneksami do niej nie wiedziałem dlaczego mam 
zapłacić znacznie więcej pieniędzy, niż wynikała to z zawartej umowy.

Nie moją powinnością jest szukanie uzasadnienia dla tak wielkiego wzrostu kosztu 
budowy. Ja zgodnie z umową nr 210 z 23 sierpnia 1997 spodziewałem się koszt budowy 1 
m2 powierzchni na poziomie 1500 zł (plus VAT), gdyż o zmianie ceny nie zostałem 
powiadomiony. Spółdzielnia „Przy Metrze” naruszyła postanowienia § 11 p. 1 (żaden z 
wymienionych tam przypadków uzasadniających wzrost kosztów nie miał miejsca) oraz § 12 
p. 2 (nie informując o zmianie kosztów budowy).

W aktach sprawy znajdują się natomiast (załączniki nr 7 i 9 do pozwu) pisma 
spółdzielni z października i listopada 1998, w których w dalszym ciągu podawane są 
kwoty 1500 zł za 1 m2 powierzchni. Mamy więc sytuację nie tylko zatajenia wzrostu 
kosztów budowy ale celowego wprowadzania mnie w błąd poprzez podawanie w 
kolejnych pismach nieaktualnych od kilku miesięcy stawek.

Przystępując do budowy domu dysponowałem określoną kwotą pieniędzy uzyskaną 
ze sprzedaży ziemi. Wzrost kosztów był dla mnie nie do przyjęcia. Gdybym został 
poinformowany o treści aneksu nr 4 do umowy nr 325/96 byłbym zmuszony przestać 
finansować inwestycję. Mogłem próbować (zgodnie z § 19 umowy nr 210) zbyć swoje 
prawa lub w najgorszym wypadku od umowy odstąpić i otrzymać zwrot wpłaconych do 
czerwca 1998 pieniędzy. Mógłbym wtedy finansować inwestycję dostosowaną do moich
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możliwości finansowych. Znalazłem się natomiast w sytuacji, gdy na skutek braku 
środków mam niewykończony dom i dodatkowo ponoszę wydatki związane z procesem.

Niedawno zapoznałem się z opinią uzupełniającą biegłego Aleksandra Kalinowskiego 
sporządzoną 10 września 2004. Zupełnie niezrozumiałe są dla mnie pewne stwierdzenia 
dotyczące odpowiedzi na kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy pytanie: czy byłem 
informowany o aneksach do umowy 325/96 wpływających na koszt budowy. Biegły na 
stronie 12 pisze, iż byłem „powiadomiony przez spółdzielnię o zmianach umowy 
wpływających na koszt budowy”. Biegły nie był jednak łaskaw wskazać dokumentu w którym 
taka informacja została zawarta.

Na stronie 11 wspomniał jedynie, iż projekt aneksu nr 1 do umowy 210 informuje, „że 
Spółdzielnia realizuje budowę przy pomocy inwestora zastępczego co na pewno zwiększy 
koszty budowy”. Informacja o inwestorze zastępczym nie był dla mnie żadną rewelacją, gdyż 
od początku o tym wiedziałem -  podobnie jak inni nabywcy budynków. Także na stronie 11 
opinii znajduje się informacja o projekcie aneksu nr 2 do umowy 210. Dotyczy jednak 
terminów wpłaty poszczególnych rat oraz terminów rozliczania podatku VAT.

Wymieniony na stronie 12 opinii aneks nr 4 do umowy 210 nie zawiera informacji o 
wzroście kosztów budowy a jedynie podaje niezgodną ze stanem faktycznym powierzchnię 
użytkową. Opinia nie wspomina zaś o jedynym podpisanym przeze mnie w dniu 27 marca 
2001 aneksie nr 5 do umowy 210 ustalającym rzeczywistą powierzchnię mojego domu. 
Aneks stwierdza ponadto, iż „treść pozostałych postanowień umowy nie ulega zmianie'. 
Potwierdza to, że aktualna jest w dalszym ciągu cena metra kwadratowego określona 
23 sierpnia 1997.

Szerokość ław fundamentowych pod ścianami zewnętrznymi od strony tarasu i od 
strony wejścia wynosi 60 cm zaś szerokość ław fundamentowych pod ścianami 
rozdzielającymi segmenty wynosi 100 cm. Wydaje się to logiczne, gdyż na ścianach 
rozdzielających segmenty rozpięte są belki stropowe nad parterem i piętrem. Obciążenia 
zewnętrznych ław fundamentowych ograniczają się w zasadzie do ciężaru samych ścian.

Biegły Aleksander Kalinowski na stronie 14 opinii uzupełniającej przedstawiając 
chronologię wydarzeń stwierdza, iż „w dniu 31-03-1998 powód składa Spółdzielni propozycje 
zmian do projektu". Może to stanowić mylną sugestię, że sam chciałem zamontowania belki 
HEB. Nic podobnego nie miało miejsca. Chciałem jedynie zlikwidowania wnęki przy wyjściu 
na taras.

Na stronie 15 opinii biegły stwierdza kategorycznie, iż „w wieńcach nie podpartych 
ścianą nośną było konieczne zastąpienie dwóch belek o długości 2,905 m i 3,295 m jedną 
belką o długości 6}20 m”. W rzeczywistości pomiędzy oknem i drzwiami tarasu znajduje się 
odcinek grubej na 25 cm warstwy nośnej ściany o długości 170 cm. Ściana zaś jest 
posadowiona na ławie fundamentowej o szerokości 60 cm.

Poza likwidacją wnęki NIC się nie zmieniło w stosunku do pierwotnego projektu. 
Poprzednio zaprojektowane belki opierały się również na 25 centymetrowej ścianie. Ława 
fundamentowa miała również 60 centymetrów szerokości. Dlaczego (zdaniem biegłego) 25 
centymetrowa ściana wymurowana na 60 centymetrowej ławie raptem przestała być ścianą 
nośną - nie wiem. Być może on sam Wysokiemu Sądowi to wyjaśni, podobnie jak swoje 
twierdzenia, iż byłem informowany o wzroście kosztów budowy wynikającego z zawarcia 
aneksów do umowy 325/96.

Zbigniew Sarata


