
Warszawa 19 sierpnia 2005

Sąd Okręgowy w Warszawie 
00-951 Warszawa, Al. Solidarności 127

sygn. HIC 1154/00

powód:

pozwana:

Zbigniew Sarata 
02-792 Warszawa 
ul. Lanciego 9B

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

S A D  O K R Ę G O W Y
^  ^  w wa r sz a w* .  r 7 c 

B IU R C L JL C ^ -Ŵ Zẑ
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W uzupełnieniu wezwania Wysokiego Sądu z dnia 11 kwietnia 2005 w sprawie opinii 
uzupełniającej biegłego przedstawiam swoje uwagi w sprawie informacji o cenie 1 m zawa ej 
piśmie OC/4451/98 Spółdzielni Przy Metrze z dnia 13 listopada 1998 (karty 46-49).

Istotnie na stronie 4 wspomnianego pisma spółdzielnia podała przewidywany ^oszt 
wybudowania 1 m2 mieszkania łącznie z infrastrukturą na około 2354 zł brutto, jednak me 
wskazała żadnych okoliczności uzasadniających powód wzrostu kosztow am wyliczeń wysokosc 
tej kwoty Nie poinformowała też, czy odnosi się ona tylko do parteru i piętra czy również do 
poddasza, które miało być dwukrotnie tańsze, niż pozostałe poziomy. Ja informację tę 
rozumiałem jako skutek błędnego wyliczania waloryzacji oraz zabezpieczenie prze 
prawdopodobnym wzrostem stawki podatku od towarów i usług. Ponadto byłem przekonany, 
iż podana kwota odnosi się jedynie do parteru i pietra.

Waloryzacja była przewidziana w §10.3 umowy nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997, zaś moim 
obowiązkiem jako nabywcy budynku było pokrycie zgodnie z §10.4 wspomnianej umowy kosztu 
budowy powiększonego o podatek VAT. Nie zdziwiła mnie tez zamieszczony m nawiasie dopisek 
łącznie z infrastrukturą, gdyż to właśnie przewidywał §10.1 omawianej umowy.

Ponieważ wadliwie wyliczona przez spółdzielnię do 30 września waloryzacja wynosiła 
prawie 25% zaś sądząc z treści omawianego pisma całość inwestycji była zaawansowana w 
około 3/4 mogłem domniemywać, iż do dnia zakończenia budowy spółdzielnia wadhw.e zwiększy 
waloryzację do poziomu 33%.

Na osiedlu Migdałowa-! budowałem również miejsce postojowe w budynku S-2. Termin 
wpłaty ostatniej raty wypadał 16 października 1998 -  niecały miesiąc przed wysłaniem przez 
spółdzielnię omawianego pisma. Kiedy poszedłem przedstawić kopię przelewu i chciał®™ 
upewnić się, iż wpłaciłem całą wymaganą za miejsce postojowe kwotę dowiedziałem się, iz by 
może wzrośnie stawka podatku VAT z 7% do 22% i będę musiał pokryć różnicę.

Koszt netto wybudowania 1m2 mojego domu wzrósłby ze względu na nieprawidłowo 
wyliczoną 33% waloryzację do 2000 zł, a po uwzględnieniu podatku VAT od wartości całej 
inwestycji w wysokości 22% koszt brutto 1m2 wzrósłby do 2440 zł. Kwota była zadziwiająco 
zbieżna z przewidywaniami spółdzielni. Spółdzielnia nie przedstawiła też propozycji zmiany treści 
umowy nr 210 dotyczącej ceny metra kwadratowego powierzchni co zgodnie z treścią §żt 
powinno było nastąpić w formie pisemnej.

Te okoliczności utwierdziły mnie w przekonaniu, iż w rzeczywistości wszystkie 
postanowienia umowy nr 210 są w dalszym ciągu aktualne. Sądziłem, iz należy jedynie 
skorygować sposób liczenia waloryzacji, mieć nadzieję, że stawka podatku VAT me wzrośnie i 
przewidywana kwota 2354 złote będzie nieaktualna.
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