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W zawiązku z postanowieniem Sądu wydanym na rozprawie w dniu 03 lipca 2008 

składam wniosek o odrzucenie opinii biegłej sądowej z zakresu finansów mgr Barbary 

Natorskiej-Zieniuk z dnia 12-03-2007 oraz opinii uzupełniającej z dnia 12-02-2008. 

Nie mam zastrzeżeń do prawidłowości wykonywania przez panią biegłą działań 

arytmetycznych, ale uważam opinię za bezwartościową ze względu na podane przez 

Spółdzielnię Przy Metrze nieprawdziwe i niezweryfikowane przez biegłą dane 

wejściowe. Oto przykłady: 

� W opinii nie została uwzględniona wpłata za okres od października 2001 do marca 

2002. W załączeniu (nr 1) znajduje się moje pismo do spółdzielni, wyliczenie 

należności (nr 2) – w tym za okres od października 2001 do marca 2002 - oraz 

potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 19 marca 2003 (nr 3). Wprawdzie wpłata 

obejmuje również okres wcześniejszy – do września 2001, ale rozliczenie tamtego 

okresu zostało zakończone ugodą w sprawie IIC 856/01, która toczyła się w Sądzie 

rejonowym dla Warszwy-Mokotowa. 

� W opinii nie zostały uwzględnione moje wpłaty za okres od kwietnia 2002 do 

września 2002. W załączeniu (nr 4-11) znajdują się kopie przelewów następujących 

wpłat: 
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miesiąc 

wpłata 

Tytuł wpłaty Według 

opinii 

dokonana 

04-2002 0,00 
436,72 Czynsz za miesiąc 04-2002 

399,45 Rozliczenie wody od 01-01-2002 do 28-02-2002 

05-2002 0,00 436,72 Czynsz za miesiąc 05-2002 

06-2002 0,00 436,72 Czynsz za miesiąc 06-2002 

07-2002 0,00 436,72 Czynsz za miesiąc VII-2002 

08-2002 0,00 
371,70 Czynsz za miesiąc 08-2002 

601,16 Należność za wodę 

09-2002 0,00 371,70 Czynsz za miesiąc 09-2002 

� W opinii zostały podane inne wartości wpłat, niż faktycznie dokonane w okresie od 

lipca 2005 do lipca 2006. Potwierdzenia wpłat zawierają załączniki 12-26: 

miesiąc 

wpłata 

Tytuł wpłaty Według 

opinii 

dokonana 

07-2005 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc VII-2005 

08-2005 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc VIII-2005 

09-2005 1033,10 
371,70 Czynsz za miesiąc IX-2005 

513,73 Rozliczenie wody II kwartał 2005 

10-2005 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc X-2005 

11-2005 691,21 
371,70 Czynsz za miesiąc XI-2005 

617,31 Ciepła i zimna woda III kwartał 2005 

12-2005 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc XII-2002 

02-2006 528,62 
371,70 Czynsz za miesiąc II-2006 

289,08 Woda IV kwartał 2005 

04-2006 2896,27 
371,70 Czynsz za miesiąc IV-2006 

2300,00 Ugoda sądowa w sprawie IIC856/01 

05-2006 -3175,10 371,70 Czynsz za miesiąc V-2006 

06-2006 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc VI-2006 

07-2006 297,36 371,70 Czynsz za miesiąc VII-2006 

� W opinii została wzięta za podstawę wyliczeń zawyżona powierzchnia. Według 

załączonej do opinii regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
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mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali – będącym załącznikiem nr 1 

do uchwały Rady Nadzorczej SM Przy Metrze z dnia 14 czerwca 2004 koszty są 

rozliczane z podziałem na lokale mieszkalne, lokal użytkowe i miejsca postojowe (§ 

7.1). Większość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczana jest 

proporcjonalnie do m
2
 p.u.m (§ 7.2.e) z zastrzeżeniem, iż do powierzchni lokalu 

mieszkalnego nie wlicza się powierzchni strychów (§ 7.4). Powierzchnia strychu w 

moim domu jest zaś niemała – według pomiaru dokonanego w grudniu 2000 przez 

pracownika spółdzielni, inspektora nadzoru – inż. Mirosława Siennickiego wynosi 

50,54 m
2
 (wyliczenie w załączniku 27). Trudno też zaliczyć garaż (16,53 m

2
) do 

powierzchni lokalu mieszkalnego. Łącznie w świetle surowych ścian od powierzchni 

ogólnej powinno się odjąć 67,07 m
2
 (po uwzględnieniu grubości tynków 66,41 m

2
).  

Powierzchnia będąca podstawą naliczania czynszu powinna wynosić (193,08 –

66,41)  126,67 m2
. 

� Chcąc uzyskać wiarygodną informację o powierzchni mieszkalnej zwróciłem się z 

pismem do Urzędu Miasta (załącznik 28). W odpowiedzi poinformowano mnie 

(załącznik 29), że określone w decyzji powierzchnie wynikają z projektu i zostały 

podane przez inspektora nadzoru. Przekazano mi też kopię decyzji nr 245/D/00/MU 

z 15 marca 2000 (załącznik 30). Wszystkie domki mają powierzchnie prawie 

identyczne (załącznik 31). Określona w decyzji powierzchnia użytkowa jednego 

segmentu wynosi w przybliżeniu (2862/16) 178,88 m
2
. Nie obejmuje zatem garażu. 

W decyzji podana jest również powierzchnia mieszkalna (2066/16) – 129 m
2
. 

Najważniejsze jednak jest to, że ta wartość jest bardzo zbliżona do p.u.m. mojego 

segmentu obliczonej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej SM Przy Metrze z 14 

czerwca 2004. 

� Załączniki 32-35 zawierają zestawienia powierzchni lokali mieszkalnych w 

budynkach S2-S5 (Lanciego 7, 7a, 7b i 11) osiedla Migdałowa I. Porównując sumę 

powierzchni lokali mieszkalnych w tych budynkach z powierzchnią mieszkalną 

każdego z tych budynków określoną w decyzji nr 245/D/00/MU z 15 marca 2000 

(ponownie załącznik 30) można zauważyć, że są one identyczne - przeważnie z 

dokładnością do ułamka procenta. Dlaczego zatem budynek S1 jest potraktowany 

inaczej? Dlaczego suma przydzielonych powierzchni w świetle tynków w 

budynku S1 różni się od powierzchni mieszkalnej podanej w decyzji 

245/D/00/MU aż o 33% ((3080-2066)/3080*100%)? Jak można stosować różne 

kryteria dla budynków wznoszonych w jednym czasie na tym samym osiedlu? 

� Na zdjęciu widać strych w moim domu w stanie, w jakim odebrałem go od 

Spółdzielni Przy Metrze (widoczną instalację elektryczną oraz belki stropowe 

położyłem we własnym zakresie). Strych był pozbawiony izolacji poziomej, szlichty, 

tynków, sufitu, ocieplenia ścian przy dachu, centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznej i wodnej, kanalizacji oraz płyt gipsowo kartonowych na powierzchniach 

skośnych dachu. Z powodu braku centralnego ogrzewania i kiepskiej izolacji 

termicznej temperatura w zimie spada poniżej 5ºC, w lecie przekracza 50 ºC. O tym, 

że nie fantazjuję na temat wykończenia i ogrzewania może zaświadczyć załączone 

(nr 36) pismo z dnia 16 października 2000 podpisane przez dwóch członków 

zarządu. Czy Wysoki Sąd uzna, iż za tak wykończone pomieszczenie należy płacić 
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jakikolwiek czynsz? Jeżeli uzna – to zapewne Spółdzielnia Przy Metrze posunie się 

o krok dalej i przyszłym lokatorom w takim stanie odda już całe budynki. A może 

jedynie wskaże działkę, gdzie powinny stać domy, przedstawi faktury za rzekomą 

budowę, a później będzie się domagać  czynszu? 

 

� Spółdzielnia oszukuje zresztą na każdym kroku. W informacji załączonej do opinii 

uzupełniającej z dnia 12-02-2008 podane są powierzchnie utwardzone 

przypadające proporcjonalnie na budynki S2-S5 (Lanciego 7, 7A, 7b i 11) oraz 

budynek S1 (Lanciego 9). Sumaryczna powierzchnia utwardzona według tej 

informacji wynosi 10 907 m
2
. W dołączonych do opinii umowach zawartych z firmą 

Lemad  przewija się podobna wielkość powierzchni utwardzonej dla budynków 

Lanciego 7, 7a, 7b, 11 i 9  - 10 739 m
2
. Ale jak wynika z załącznika nr 1 do umowy 

63/05 z dnia 31 marca 2005 większość z tej powierzchni bo 5812 m2 stanowią 

garaże w budynkach wielorodzinnych. Koszt sprzątania garaży w budynkach 

wielorodzinnych nie powinien obciążać właścicieli domów jednorodzinnych. 

Do proporcjonalnego podziału na nieruchomości Lanciego 7, 7a, 7b i 11 (budynki 

wielorodzinne) z jednej strony, a Lanciego 9 (domki szeregowe) z drugiej powinna 

zostać przyjęta za podstawę jedynie  4927 m2 powierzchni utwardzonej. Stosując 

jednolite kryteria wynikające z decyzji nr 245/D/00/MU z 15 marca 2000 (powrót do  

załącznika 30) na budynek S1 (Lanciego 9) powinno przypaść proporcjonalnie 

nie 1819,21 m2, ale 605,33 m2
 (po przeprowadzeniu rachunku:  

2066/(2066+1919+1919+6690+4222)*4927). 

� W uchwałach Rady Gminy, a później Rady Miasta (załączniki 37-42) zostały 

określone podatki od budynków mieszkalnych oraz gruntowy. W poniższej tabeli 

zestawiłem stawki podatków, które zgodnie z załączonymi uchwałami powinienem 
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płacić, a kwotami, które usiłuje wyłudzić ode mnie Spółdzielnia Przy Metrze. Za 

postawę kwoty należnej gminie przyjąłem powierzchnię użytkową 178,88 m
2 

wynikającą z decyzji nr 245/D/00/MU z 15 marca 2000 (załącznik nr 30). W prawej 

części tabeli zamieściłem stawki i kwoty wynikające z wyliczenia Spółdzielni Przy 

Metrze. Spółdzielnia próbuje wyłudzić ode mnie dwukrotnie więcej, niż odprowadza 

do gminy w formie podatku od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 

Rok Stawka wg 

uchwały 

gminy 

Kwota 

roczna 

należna 

gminie 

Stawka 

miesięczna 

wg 

spółdzielni 

Stawka 

roczna wg 

spółdzielni 

Kwota 

roczna wg 

spółdzielni 

2001 0,34 60,82 0,05 0,60 115,85 

2002 0,35 62,61 0,05 0,60 115,85 

2003 0,49 87,65 0,08 0,96 185,36 

2004 0,51 91,23 0,09 1,08 208,53 

2005 0,51 91,23 0,09 1,08 208,53 

2006 0,51 91,23 0,09 1,08 208,53 

� Jeszcze większe rozbieżności występują przy podatku gruntowym i opłatach za 

dzierżawę gruntu. Osiedle Migdałowa I zostało wybudowane na gruncie 

wydzierżawionym od Gminy Warszawa-Ursynów. Chcąc poznać  treść umowy 

zwróciłem się do Urzędu Miasta i po tygodniu odebrałem odpowiedź (załącznik 43) 

oraz interesujący mnie akt notarialny (załącznik 44) Z umowy notarialnej wynika, iż 

roczna opłata za dzierżawę działek 4/1 i 4/3 o łącznej powierzchni 30 282 m
2
 

wynosi 104 473 zł. Daje to roczna stawkę 3,45 zł/m
2
 (jako wynik dzielenia 

104473/30282). Powierzchnia działki o numerze ewidencyjnym 4/1 na której 

wybudowane jest osiedle Migdałowa I obejmuje część dzierżawy i wynosi 21 380 

m
2
. Biorąc jako podstawę – jednolite kryterium - zestawienie powierzchni 

mieszkalnych podanych w decyzji nr 245/D/00/MU z 15 marca 2000 (załącznik nr 

30) roczna kwota przypadająca na mój segment powinna zatem wynieść 566,40 zł 

(jako wynik operacji 3,45*21380*2066/16/(2066+1919+1919+6690+4222)). 

Oczywiście można przyjąć również inne kryterium – według powierzchni użytkowej, 

lub całkowitej budynków podanych w decyzji nr 245/D/00/MU. Końcowy wynik nie 

będzie się jednak zasadniczo różnił. W pierwszym przypadku wyniesie 679,82 zł 

(3,45*21380*2862/16/(2862+2136+2136+7260+5014))), w drugim 538,39 zł 

(3,45*21380*3112/16/(3112+2758+2758+10906+7113))). Spółdzielni próbuje zaś 

wyłudzić ode mnie rocznie na ten cel znacznie więcej – bo aż 1 367,12 zł (stała 

kwota w latach 2001 – 2006: 113,92*12). W swoim piśmie procesowym złożonym 

na rozprawie w dniu 3 lipca 2008 wykazałem, iż dzierżawa grunt stanowi 

naruszenie Statutu Spółdzielni Przy Metrze. Od razu rodzi się pytanie - czy 

powinienem płacić za łamanie statutu przez Członków Zarządu Spółdzielni? 

Gdyby spółdzielnia zgodnie ze statutem wybudowała osiedle Migdałowa I na 

gruncie własnym obciążałby mnie jedynie niewielki podatek gruntowy. Z ogólnej 
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powierzchni osiedla Migdałowa I na mój dom przypadałoby opłata proporcjonalnie 

do powierzchni mieszkalnej, czyli 164,17 m
2
 gruntu, jako wynik operacji 

(21380*2066/16/(2066+1919+1919+6690+4222)). Stawki podatku zawarte są w 

załącznikach 37-42. 

Rok Stawka wg 

uchwały gminy 

Kwota 

roczna  

Rok Stawka wg 

uchwały gminy 

Kwota 

roczna  

2001 0,06 9,85 2004 0,20 32,83 

2002 0,06 9,85 2005 0,20 32,83 

2003 0,15 24,53 2006 0,20 32,83 

� W ostatnich latach miesięczna opłata za jeden samochód w garażu podziemnym 

wynosi 61 zł. Powierzchnia garażu podziemnego na 20 samochodów w budynku 

S2 wynosi 622 m
2
 (decyzji nr 245/D/00/MU z 15 marca 2000 - załącznik 30). Za 

1m
2
 w tym garażu spółdzielnia liczy sobie zatem 1,96 zł (20*61/622). Garaż jest 

oświetlony przez 24 godziny na dobę, co chwilę włącza się w nim wentylacja, 

wielokrotnie w ciągu dnia są podnoszone i opuszczane sterowane pilotem bramy, 

garaż jest myty i zamiatany, lampy są wymieniane a urządzenia konserwowane. To 

wszystko oczywiście kosztuje, chociaż użytkowanie garażu nie jest obciążone tak 

zwanym funduszem remontowym. Tymczasem w 2005 roku za 1 m
2
 garażu w 

budynku S1 spółdzielnia domaga się 5,85 zł. Stawkę tę obliczyłem na podstawie 

zestawienia składników czynszu z dnia 24-06-2005 (załącznik nr 45), sumując 

kwoty do zapłaty i odejmując należność nie związane z powierzchnią domu. 

Dopiero tak otrzymaną kwotę podzieliłem przez powierzchnię mojego domu, czyli 

(887,40+444,08-65,40-49,16-16,50-9,90-50,00-11,00)/193,08. A przecież sam 

sprzątam swój garaż, sam opłacam należności za zużytą w garażu energię 

elektryczną, sam wymieniam żarówki i sam obsługuję bramę garażową. Dlaczego 

pomimo tych różnic mam płacić za swój garaż trzykrotnie więcej? 

� W dniu 3 lipca 2008 złożyłem w Spółdzielni Przy Metrze pismo z prośbą o 

udostępnienie umów na dostawę ciepła oraz wyjaśnienie zasad rozliczania ciepła 

w poszczególnych budynkach (załącznik 46). Do dnia dzisiejszego nie dostałem 

odpowiedzi. Moje interwencje były kwitowane stwierdzeniem, że koleżanka jest na 

spotkaniu, przełożony na urlopie, lub sprawa zostanie przedłożona na posiedzeniu 

zarządu. Mogę się zatem oprzeć jedynie na informacji z dnia 27 czerwca 2003 

(załącznik 47). Wynika z niego, iż w kalkulacji założono narzut na ogrzewanie 

powierzchni wspólnej budynku, ogrzewanie powierzchni nieolicznikowanych oraz z 

tytułu mocy zamówionej. Oznacz to, iż spółdzielnia zawyża należności za 

ogrzewanie, ponieważ w moim domu licznik ciepła obejmuje wszystkie 

pomieszczenia – nieuzasadnione jest kalkulowanie jakichkolwiek narzutów 

powierzchni. Powierzchnia powinna być wręcz zmniejszona ponieważ cały strych 

jest nieogrzewany, a garaż przez długi czas nie nadawał się do ogrzewania z 

powodu nieocieplanej bramy. Faktyczne zużycie ciepła jest średnio trzykrotnie 

mniejsze, niż zakładane w tajnej spółdzielczej kalkulacji. Oznacza to, iż z grubsza 

jestem obciążony trzykrotnie większą, niż potrzeba opłatą stałą za moc 
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zamówioną. A że są to kwoty niemałe wynika z cen i stawek SPEC (załącznik 48). 

Miesięczna opłata netto za 1 MW mocy zamówionej jest rzędu 5 000 zł (6 000 zł z 

VATem). Rozliczenia ciepła za okres objęty pozwem stanowią załączniki 6-11 do 

mojego pisma procesowego z 3 lipca 2007. Na wszelki wypadek przypominam, iż 

rozliczenie z dnia 27 czerwca 2002 roku faktycznie obejmuje okres dwuletni – stąd 

pozornie stosunkowo wysokie zużycie ciepła. 
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