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Warszawa, dnia 06.10.2008 r.

Sad Okregowy w Warszawie

za posrednictwem

Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
II Wydzial Cywilny
Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

sYI:n. akt: II Cupr 208/06

Powodka: SM .Przy Metrze"
Pozwany: Zbigniew Sarata

- wartose przedmiotu zaskarzenia: 58.436 zl
oplata: 300 zl

APELACJAPOZWANEGO
od wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

z dnia 25.08.2008 r. - II Cupr 208/06

Dzialajac w imieniu wlasnym zaskarzarn wyrok Sadu Rejonowego dla Warszawy

Mokotowa z dnia 25.08.2008 r. -II Cupr 208/06 w calosci .

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucam naruszenie :

I) art. 4 ust.l ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych poprzez jego niewlasciwa

interpretacje polegajaca na nieuzasadnionym uznaniu , iz 0 wysokosci kosztow , kt6re jest

obowiazany ponosic czlonek spoldzielni posiadajacy spoldzielcze prawo do lokalu

decyduja uchwaly jej organ6w okreslajacych te koszty , a rue koszty rzeczywiscie

ponoszone w zwiazku z korzystaniem z lokalu ;

2) § 7.4 Regulaminu rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zw. z art.

233 § 1 KPC w zw. z art. 4 ust.l ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych polegajace na

nieuzasadnionym przyjeciu , iz istnieja podstawy do obciazenia pozwanego oplatami za

centralne ogrzewanie powierzchni strychowej , k:t6ra faktycznie ogrzewana nie byla i w

zwiazku z tym nie mogla bye wliczana do powierzchni , ktora stanowi podstawe do

naliczen oplat z tego tytulu ;



3) art. 328 § 2 KPC poprzez niewyjasnienie podstawowych przyczyn rozstrzygniecia

nieodniesienie sie do nastepujacych zarzut6w pozwanego dotyczacych :

niewlasciwego rozliczania centralnego

nieruchornosci przyjetej do tych rozliczen ,

niewlasciwego ksiegowania wplat dokonywanych przez pozwanego ;

4) art. 451 § 1 KC w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z trescia uchwaly Rady Nadzorczej pow6dki

.
ogrzewarua 1 powierzchni og6lnej

or 42/2005 r. z dnia 04.05.2005 r. poprzez uznanie , iz zapisy tej uchwaly sa zgodne z

zapisem kodeksowym,

5) art. 5 KC poprzez nieuwzglednienie przy rozstrzygnieciu zasad wspolzycia spolecznego ,

a w szczegolnosci zasady uczciwosci obrotu w sytuacji , gdy pow6dka podpisujac urnowe

z pozwanym z g6ry wiedziala , iz nie bedzie w stanie przeksztalcic przyznawanego mu

prawa spoldzielczego we wlasnosc , wprowadzajac go tym samym w blad co do

wysokosci i skladnikow oplat , kt6re bedzie musial ponosic w zwiazku z uzyskanym

prawern ,

6) art. 328 § 2 KC poprzez niewskazanie rozliczenia i niewyjasnienie podstaw prawnych

rozstrzygniecia 0 kosztach procesu .

Dodatkowo podnosz~ rowniez zanut pnedawnienia roszczen pow6dki

pochodzacych sprzed daty 01.08.2003 r..

,..-,

W zwiazku ze wskazanymi powyzej naruszeniami wnosze 0 :

1) zmiane zaskarzonego wyroku i oddalenie pow6dztwa w calosci wraz z zasadzeniem na

moja rzecz kosztow procesu wedlug norm przepisanych , wzglednie

2) uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie Sadowi Rejonowemu do ponownego

rozpoznania i orzeczenia 0 kosztach .

Uzasadnienie

Zaskarzonyrn wyrokiem Sad Rejonowy zasadzil ode mrue na rzecz powodowej

Spoldzielni kwote 58.435,49 zl wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postepowania . W

uzasadnieniu Sad stwierdzil , iz pozwany nie placil w calosci oplat za korzystanie z domu

jednorodzinnego przydzielonego rnu w formie spoldzielczego prawa . Kwota zasadzona

zostala potwierdzona opinia bieglego , kt6ra w opinii Sadu nie budzila watpliwosci .



Z takim wyrokiem nie spos6b sie zgodzic .

Na samym wstepie nalezy podniesc zarzut przedawnienia czesci roszczen

dochodzonych przez powodowa Spoldzielnie . Naleznosci Spoldzielni rnaja bowiem charakter

naleznosci okresowych , a te - zgodnie z art. 118 KC - przedawniaja sie po uplywie 3 lat .

Tak wiec wszelkie naleznosci powodowej Spoldzielni pochodzace sprzed dnia 01.08.2003 r. -

niezaleznie od tego czy SCi uzasadnione , czy tez nie - sClprzedawnione .

Zgodnie z orzecznictwem sadowym podniesienie takiego zarzutu jest dopuszczalne r6wniei:

w postepowaniu apelacyjnym (patrz: wyrok SN z 19.08.2005 r. - V CK 38/04) .

Przechodzac do merytorycznych zarzutow odnosnie zaskarzonego wyroku - nalezy

wskazac :

1. Przede wszystkim Sad dokonal blednej oceny podstawy prawnej powodztwa jaka byl art.

4 ust.1 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych . Z przepisu tego istotnie wynika

odpowiedzialnosc czlonka Spoldzielni za korzystanie ze sluzacego mu spoldzielczego

wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego (segmentu, domu jednorodzinnego) ,

jednak odpowiedzialnosc ta ogranicza sie do rzeczywistych kosztow , kt6re sa ponoszone

przez Spoldzielnie w zwiazku z tym lokalem (segmentem , domem jednorodzinnym) ) co

Sad w swoich rozwai:aniach porninal.

To bledne zalozenie spowodowalo ) ze Sad w sposob nieprawidlowy ocenil oprrue

bieglego z zakresu finansow , sporzadzona na potrzeby niniejszej sprawy . Przede

wszystkim biegla dokonala nieprawidlowej analizy koszt6w , ktore mialby ponosic

pozwany . Koszty te powinny bye obliczone wedtug rzeczywiscie ponoszonych przez

Sp6ldzielni~ koszt6w , a rue wedlug koszt6w ustalanych przez wladze Spoldzielni w

uchwalach . Jak powszechnie bowiem wiadorno , koszty ustalane w uchwalach odbiegaja

SWClwysokoscia od tych , ktore sa potem rzeczywiscie poniesione . Okolicznosci te byly

podnoszone przez pozwanego w pisrnach procesowych (pismo z 16.07.2008 r.)

zawierajacych zarzuty do opinii bieglej . W szczegolnosci pozwany podnosil zarzuty

dotyczace oplat za wieczyste uzytkowanie , podatku od nieruchornosci , jak rowniez oplat

za garaz i centralne ogrzewanie . Kwestie te nie byly w ogole przedmiotem analizy bieglej

, jak rowniez Sadu, kt6ry opinie bieglej ocenial. Tymczasem z rozliczen tam



.--

przedstawionych wynikalo , iz oplaty ze wskazywanych tytulow sa zawyzone i to w

istotny spos6b .

2. Biegla , a za nia Sad dokonali blednej oceny metrai:u , ktory musi bye brany pod uwage

przy obliczaniu oplat za centralne ogrzewanie domu pozwanego . Przede wszystkim z

§ 7.4 Regularninu rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynika , iz

do pow ierzchn i uzytkowej lokali nie wlicza sie powierzchni strychow . W tym zakresie

trudno sie zgodzic z argumentacja Sadu , iz powierzchnia ta stanowi poddasze uzytkowe

w sytuacji ) gdy nie rna tam zadnych instalacji , a w szczegolnosci instalacji centralnego

ogrzewania .

Nawet gdyby uznac , ze powierzchnia strychu - zgodnie z wewnetrznyrni

postanowieniami Spoldzielni - wchodzi do powierzchni branej pod uwage przy obliczaniu

oplat z C.o. , to zapisy takie Set sprzeczne z obowiazujacyrni przepisami , w tyro ze

wskazywanym przez Sad art. 4 ustawy a spoldzielniach mieszkaniowych ) gdyz nie moze

bye mowy 0 obowiazku ponoszenia kosztow ogrzewania za powierzchnie , ktora

faktycznie ogrzewana nie jest, gdyz nie doprowadzono do niej instalacji grzewczej

(powierzchnia ta nie generuje kosztow ogrzewania) .

3. Ponadto Sad nie wzial rowniez pod uwage zarzutu dotyczacego niewlasciwego sposobu

rozliczania kosztow dostarczonego ciepla polegajacego na zawyzeniu powierzchni

ogrzewanych . Wnioski takie wyplywaja z lektury dokumentow ) ktore zalaczam do

niniejszej apelacji i na podstawie art. 381 KPC wnosze 0 dopuszczenie jako dowodow

w sprawie, ktore nie mogly bye powolane wczesniej :

pismo pozwanego z dnia 03.07.2008 r. ,

zasady udostepniania dokumentow przez SM .Przy Metrze" ,

pismo Spoldzielni z dnia 13.08.2008 r. ,

faktura wystawiona przez Spoldzielnie z dnia 25.08.2008 r. ,

zalacznik do umowy 0 sprzedai: ciepla z 06.01.2003 r..

Dokumentow tych nie moglern przedstawic przed Sadem I instancji , gdyz na moje

wystapienie - wbrew wlasnym zasadom - Spoldzielnia zareagowala ze znacznym

opoznieniem , wydajac mi dokumenty po wydaniu wyroku przez Sad Rejonowy .

4. Sad nie odniosl sie w og61e do zarzutu pozwanego dotyczacego sposobu przeksiegowania

kwoty 6.453,60 zl wplaconej przez pozwanego w dniu 20.09.2000 r. , ktora zgodnie z

trescia ugody sadowej rniala zostac przeksiegowana na naleznosci przypadajace po dniu

30.09.2001 r. (okres objety pozwem) . Rowniez czesc kwoty 7.924,97 zl wplaconej

..



19.03.2002 r. w intencji pozwanego dotyczyla okresu objetego pozwem w ruruejszej

sprawie (patrz k.574 i 576) . Podobny zarzut dotyczy kwot wplaconych przez pozwanego

od kwietnia do wrzesnia 2002 r. (lacznie 3.490,89 zl) .

5. Sad dokonal rowniez blednej analizy tresci uchwaly Rady Nadzorczej powodki nr

42/2005 r. z dnia 04.05.2005 r. , nie dostrzegajac , ze uchwala ta jest sprzeczna z zapisami

art. 451 KC . W swietle wskazanego przepisu to do dluznika nalezy decyzja w jaki sposob

rna bye zarachowywana jego wplata dokonywana na rzecz Spoldzielni . Wskazywana

przez Sad uchwala RN calkowicie ta kwestie pomija , tymczasem jak wynika z

zalaczonych do akt sprawy dowodow wplat pozwanego - wskazywal on wyraznie na

poczet jakich oplat i za jaki miesiac oplaty moga bye zarachowywane . W tym wypadku

nie rna zastosowania zasada (konstytuowana wart. 451 § 1 zd. 2 KC) , ze z

dokonywanych wplat najpierw pokrywane sa naleznosci uboczne , gdyz takowych w

momencie wplaty za dany miesiac nie byto - powstawaly one dopiero w momencie

zwloki z oplata za dany rniesiac , a wiec W kolejnym miesiacu . Spoldzielnia oie rniala

natorniast prawa do dowolnego przeksiegowania czesci wplat pozwanego dokooywanych

na pokrycie oplat za wskazywany przez niego miesiac , na oplaty za naleznosci uboczne

za miesiace poprzednie , gdyz to naruszaloby zasady okreslone we wskazywanym

przepisie art. 451 KC.

6. Nie mozna rowniez tracic z poJa widzenia okolicznosci , iz powodka byla zobowiazana w

stosunku do pozwanego do przeniesienia wlasnosci wybudowanego domu wraz z gruntem

, czemu od 2001 r. nie byla w stanie zadoscuczynic , narazajac go tym samym na

koniecznosc ponoszenia oplat , kt6rych po przewlaszczeniu ponosic by nie musial . Z

dokument6w zgromadzonych w aktach sprawy wynika , ze Spoldzielnia z gory wiedziala

rn., ze nie bedzie w stanie zadoscuczynic roszczeniom pozwanego , gdyz byla jedynie

dzierzawca gruntu ubiegajacym sie 0 wieczyste uzytkowanie , zadajac od Miasta

Stolecznego Warszawy spelnienia warunkow , na ktore Miasto nie rnusialo sie zgodzic

(rozlozenie na raty , nizsza pierwsza oplata ) . Powodka z gory wiec wiedziala , ze nie

bedzie w stanie szybko dokonac przeksztalcenia , mimo to zapewniala 0 takiej mozliwosci

pozwanego , wprowadzajac go tym samym w blad. Takie postepowanie Spoldzielni

powinno bye wziete pod uwage przez Sad w aspekcie zasad wspolzycia spolecznego

uregulowanych w art.5 KC , gdyz Spoldzielnia zada w niniejszym postepowaniu oplat ,

ktorych w sytuacji przewlaszczenia domu ) nie rnialaby podstawy zadac . Oplary te

jednoczesnie , co wskazano na wstepie apelacji , zostaly w sposob znaczny zawyzony i

nie byty bezposrednio zwiazane z nieruchomoscia , z ktorej korzystal pozwany .



7. Nalezy rowniez zwrocic uwage na postanowienie Sadu w zakresie kosztow procesu , kt6re

nie zostalo w zasadzie przez Sad zupelnie uzasadnione .

Szczegolne zdziwienie budzi pkt. 3 zaskarzonego wyroku , ktory mowi 0 brakujacej

czesci oplaty sadowej od sprzeciwu . Tymczasem jak wynika z akt sprawy , postepowanie

toczylo sie w trybie uproszczonym ,'w zwiazku z czym na podstawie art. 28 ustawy 0

kosztach sadowych w sprawach cywilnych pobierany jest wpis w wysokosci 300 zl

(wartosc przedmiotu sporu powyzej 7.500 zl) , co zreszta znalazlo odzwierciedlenie w

nakazie zaplaty (zasadzono kwote 2.715 zl koszt6w procesu) , jednak w wyroku Sad -

zupelnie nie wiadomo dlaczego - nakazal pobranie od pozwanego kwote 2.621,77 zl .

Rowniez pkt.2 budzi uzasadnione watpliwosci , gdyz zakladajac zwrot 300 zl wpisu i

koszt6w bieglego w lacznej wysokosci 5.625,27 zl (3.083,53 + 2.2029,95 + 511,79) w

r- zaden spos6b nie daje to sumy 9.128,48 zasadzonej tym postanowieniem .

W tym stanie rzeczy , wnosze jak na wstepie .
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