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Stosownie do wezwania Sądu o sprecyzowanie zarzutów do opinii biegłego 
sądowego rzeczoznawcy budowlanego inżyniera budownictwa lądowego Henryka 
Prokopowicza-Jankowskiego z dnia 20 marca 2007 uprzejmie wyjaśniam, iż przed 
ewentualnym złożeniem zarzutów musiałbym otrzymać wyjaśnienia dotyczące 
następujących kwestii: 

 

 1. Czy pan inżynier jest również biegłym z zakresu Prawa Spółdzielczego? 
Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie, gdyż w opinii bardzo dużo 
miejsca jest poświęcone na rozważania dotyczące aspektów prawnych i na ich 
podstawie obliczany rzeczywisty - zdaniem biegłego - koszt budowy.  

 2. Dlaczego cytowane przez biegłego postanowienia umowy nr 210, którą 
zawarłem ze spółdzielnią Przy Metrze dotyczące uzgodnionego kosztu 1 m2 
nie mają żadnego odzwierciedlenia w rozliczeniu? 

 3. Dlaczego zdaniem biegłego (strona 6 opinii) w sprawach nieuregulowanych 
umową 210 stosuje się przepisy prawa spółdzielczego oraz postanowienia 
Statutu Spółdzielni nie zaś wyłącznie Kodeksu Cywilnego, skoro w momencie 
podpisywania umowy nie byłem członkiem spółdzielni? 

 4. Czy zdaniem biegłego zachodzą okoliczności przewidziane w § 11 punkt 1, 
podpunktach a, c i d umowy 210 mające wpływ na koszt inwestycji? Pytam, 
ponieważ zmiany w zakresie podpunktu b zostały przez biegłego uwzględnione. 

 5. Dlaczego w kosztorysie robót zaniechanych nie ma uwzględnionej izolacji 
styropianowej i gładzi cementowej na poddaszu, skoro biegły na stronie 10 
opinii wymienia to jako zaniechanie i roboty te faktycznie nie zostały wykonane? 

 6. Dlaczego zdaniem biegłego zostałem przyjęty w poczet członków Spółdzielni, 
skoro zgodnie z § 5 umowy 210 warunkiem było wpłacenie pełnego wkładu 
budowlanego? 

 7. Dlaczego otrzymałem przydział domu wraz z garażem na warunkach 
własnościowego prawa do lokalu skoro zgodnie z § 6 umowy 210 warunkiem 
było zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej i wpłacenie pełnego wkładu 
budowlanego, a według wyliczeń biegłego powinienem dopłacić prawie 80 
tysięcy złotych? 



 8. Powierzchnia ogólna garaży na przykładzie budynku S2 wynosi (miejsca 
postojowe i ciągi komunikacyjne 314,00+229,40) 543,40. Miejsca postojowe 
zostały sprzedane za kwotę (20*21 400) 428 000. Daje to cenę 1 m2 garażu 
podziemnego 787,63 zł. Dlaczego zatem cena 1 m2 mojego garażu wynosi 
zdaniem biegłego 2544,08 zł? 

 9. Zgodnie z § 4 punkt 2 podpunkt d uchwały nr 13/2000 Rady Nadzorczej SM 
Przy Metrze z 22 września 2000 roku, (której biegły zapewne zapomniał 
dołączyć do swojej opinii) powinny zostać określone koszt budowy garaży. 
Dlaczego zatem biegły nie zwrócił uwagi na fakt, że koszt budowy mojego 
garażu nie został osobno określony? Czy dlatego, że jego cena metra 
kwadratowego byłaby przeszło trzykrotnie większa, niż garażu w budynku S2? 

 10. Dlaczego do obliczeń na stronie 66 opinii biegły przyjął powierzchnię użytkową 
mojego budynku jako 193,08 m2? Przecież zgodnie z § 1 punkt 2 podpunkt e 
uchwały 13/2000 powinna być ona pomniejszona o powierzchnię garażu (16,53 
m2), pomieszczenia technicznego (5,08 m2), schodów (około 6,51 m2) oraz 
poddasza (50,54 m2). Powierzchnia użytkowa mojego mieszkania w rozumieniu 
uchwały, o której wspominałem wynosi jakieś 114,42 m2. Czy dlatego, że po 
uwzględnieniu hipotetycznego kosztu garaży w wysokości ceny miejsca 
postojowego (21 400 zł) i obniżki z tytułu kar umownych (18,15 zł/m2) cena 1 m2 
mojego segment wyniosłaby ((7 892 166,35-16*21 400)/16/114,42-18,15) około 
4 105,78 zł? Czy dlatego, że byłaby niewspółmiernie wysoka w porównaniu 
z ceną metra kwadratowego pum w budynkach S2, S3, S4 i S5, która jest 
rzędu 2 430 zł?  

 11. Czy pana inżyniera nie zastanowiło, dlaczego przy rozliczaniu budynku S1 
spółdzielnia użyła powierzchni całkowitej, do pozostałych zaś powierzchnię 
mieszkalną pum? Czy nie jest zastanawiające, że przy zastosowaniu 
jednolitych kryteriów dla wszystkich budynków okazałoby się, że cena metra 
kwadratowego pum w budynku S1 byłaby wyższa, niż w pozostałych o 69%? 
Zastanawiające tym bardziej, że w moim domu nic nie zostało wykończone, 
nawet nie został zrobiony chodnik z uliczki osiedlowej, zaś w budynkach S2-S5 
wykończone zostały podziemia, korytarze, klatki schodowe oraz wejścia do 
budynków, a w budynku S5 także zostały zainstalowane windy. 

 12. Dlaczego w załącznikach do opinii nie znalazła się decyzja 245/D/00/MU 
Burmistrza Gminy Warszwa-Ursynów z 15 marca 2000 zezwalająca na 
użytkowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej „MIGDAŁOWA I”? Czy dlatego, 
że w obliczeniach biegły posługuje się danymi o powierzchni użytkowej 
budynków podawanymi przez Spółdzielnię PrzyMetrze, zaś powierzchnia 
mieszkalna budynku (pum) S1 wynosi w rzeczywistości 2066 m2, a nie 3080 m2 
– jak wynika z dokumentów spółdzielni? Powierzchnia pum budynku S1 jest 
przez spółdzielnię zawyżona o 49%. Dla budynków S2, S3, S4 powierzchnie 
podawane przez spółdzielnię pokrywają się z dokładnością do ułamków 
procenta. „Nieścisłość” dotyczy także budynku S5, dla którego spółdzielnia 
doliczyła do pum powierzchnię usługową. 

 13. Dlaczego wśród załączników do opinii nie ma uchwały nr 47/2001 Rady 
Nadzorczej SP Przy Metrze z dnia 10 września 2001 wraz z załącznikami w 
sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego „MIGDAŁOWA I”? 
Czy dlatego, że w załącznikach podane jest rozliczenie inwestycji w oparciu o 
nieprawdziwe powierzchnie pum budynków S1 oraz S5? 

Pozostawienie bez odpowiedzi powyższych pytań utwierdzi mnie w 
przekonaniu, iż biegły na 67 stronach opinii jedynie przepisał dane dostarczone 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze, zaś 68 załączników miało 
powiększać objętość i stworzyć wrażenie rzetelnego opracowania. Biegły 
przemilczał zasadnicze kanty spółdzielni polegające na utajnianiu przed 
przyszłymi lokatorami kolejno zawieranych niekorzystnych aneksów do umowy z 
inwestorem zastępczym, manipulowanie powierzchniami, stosowanie różnych 



metod rozliczania kosztów w poszczególnych budynkach, czy zamianami 
powierzchni usługowej oraz powierzchni garaży na pum. 

W dalszym ciągu stoję na stanowisku, iż wiążące są postanowienia umowy 
210, którą zawarłem ze spółdzielnią określające cenę metra kwadratowego (osobno 
metra kwadratowego poddasza), sposób waloryzacji i naliczenia podatku VAT.  

Skoro jednak na wniosek strony pozwanej Wysoki Sąd zlecił biegłemu 
określenie rzeczywistych kosztów budowy mojego segmentu, to szacunkowe 
wyliczenie powinno opierać się na rzeczywistej powierzchni określonej w decyzji 
245/D/00/MU Burmistrza gminy Warszawa-Ursynów i wyglądałoby mniej więcej tak: 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

Pum 2 066 1 919 1 919 6 690 4 222 

Powierzchnia usługowa     549 

Ilość garaży 16 20 20 142 48 

      

Całkowity koszt inwestycji 51 174 045     

Wartość powierzchni 
usługowej 

2 031 300  Cena 1m2 usług 3 700 

Wartość garaży 5 264 400  Cena jednego garażu 21 400 

Do podziału na pum 43 878 345     

Średnia cena 1m2 pum 2 609     

      

Koszt segmentu bez garażu 336 929     

Koszt segmentu z garażem 358 329     

 

W powyższej wartości należałoby oczywiście uwzględnić koszt robót 
dodatkowych i robót zaniechanych, co zapełniłoby drugie pól strony. Nie zmieni to 
jednak faktu, że biegły pomylił się o przeszło 100 tysięcy złotych na moją 
niekorzyść. 

 

 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 
 


