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Sygn. akt V Ca 291/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2009 r.

Sad Okregowy w Warszawie V Wydzial Cywilny - Odwolawczy

w skladzie:

Przewodniczacy-Sedzia SO Maria Dudziuk

Sedzia SO Marzanna Goral

Sedzia SR (del.) Joanna Staszewska

Protokolant apl. rade. Ewelina Swircz

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Sarata

o zaplate

na skutek apelaeji pozwanego

od wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

z dnia 25 sierpnia 2008 r. sygn. akt II Cupr 208/06

uchyla zaskarzony wyrok iprzekazuje spraw~ do ponownego rozpoznania

Sadowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa pozostawiajac temu

sadowi rozstrzygniecie 0 kosztach procesu w instancji odwolawczej.

Na oryglnale wfasciwe podpisy
Za zgodnosc
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Po ostatecznym sformulowaniu stanowiska pow6d Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy

Metrze" w Warszawie domagala sie zasadzenia od pozwanego Zbigniewa Saraty kwoty

58.435,49z1. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia zaplaty oraz

zasadzenia koszt6w procesu.

Nakazem zaplaty z dnia 24 sierpnia 2006r. Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

zasadzil od pozwanego na rzecz powoda cala kwote zadana pozwem wraz z odsetkami i

kosztami procesu.

Pozwany wniosl sprzecrw od nakazu zaplaty, w kt6rym dornagal sie oddalenia

pow6dztwa. W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zaplaty podniosl, iz pomimo uplywu 6 lat

od zakonczenia inwestycji w postaci budowy domu w zabudowie szeregowej pow6d uchyla

sie od dokonania przewlaszczenia segmentu na jego rzecz i zada min. wplat na fundusz

remontowy oraz oplat z tytulu eksploatacji podstawowej. Podkreslil, iz co miesiac uiszcza

na rzecz powoda wyliczona przez siebie kwote z tytulu centralnego ogrzewania, za zuzycie

cieplej i zimnej wody, wyw6z smieci, energie oswietlenia osiedla, podatek od nieruchomosci,

podatek gruntowy oraz opiate za stanowisko postojowe w bloku przy ul. Lanciego 7b. Na

rozprawie w dniu 28.11.2006r. podniosl ponadto, iz spoldzielnia nalicza oplaty

eksploatacyjne od powierzchni calego budynku, lacznie z powierzchnia nie ogrzewanego

poddasza i garazu,

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa wskazala, ze pozwany uiszcza na rzecz

spoldzielni jedynie kwoty wyliczone wedlug swego umania tj, okolo 370 zl, zaprzeczajac

jednoczesnie aby pozwany regulowal w calosci naleznosci z tytulu centralnego ogrzewania, za

zuzycie cieplej i zimnej wody, wyw6z smieci, energie oswietlenia osiedla, podatek od

nieruchomosci, podatek gruntowy oraz oplate za stanowisko postojowe w bloku przy ul.

Lanciego 7b. Podniosla rowniez, ze naleznosc dochodzona pozwem obejrnuje okres od

pazdziernika 2001 r. do konca lipca 2006 r.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2008 r. Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w

Warszawie wpkt 1. zasqdzil od Zbigniewa Sarata na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy
Metrze" w Warszawie kwote 58.435,49zl. wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty

40.896,54 zl. od dnia 1 sierpnia 2006r. do dnia zaplaty; w pkt 2 zasqdzil od pozwanego na

rzecz powoda kwote 9.128,48 zl tytulem zwrotu kosztow procesu; w pkt 3 nakazal pobrac

od pozwanego na rzecz Skarbu Panstwa- Kasy Sqdu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa



kwote 2.621,77 zl. tytulem brakujqcej czesci oplaty sqdowej od sprzeciwu.

Podstawe powyzszego rozstrzygniecia stanowily nastepujace ustal

faktyczne:

Dnia 20 kwietnia 2001 r. Spoldzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze dokonala na rzecz

swego czlonka Zbigniewa Saraty przydzialu domu jednorodzinnego w zabudowie

szeregowej na warunkach wlasnosciowych, wybudowanego uprzednio przez siebie na

podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2007 r.

W okresie od pazdziernika 2001r. do 31 lipca 2006r. Zbigniew Sarata nie uiscil na

rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie tytulern oplat eksploatacyjnych

kwoty 58.435,49 zl,

W ocenie Sadu Rejonowego pow6dztwo zaslugiwalo na uwzglednienie w pelnym

zakresie.

Na wstepie swych rozwazan Sad ten wskazal, ze zgodnie z art. 4 ust. 1ustawy z dnia

15 grudnia 2000r. 0 spoldzielniach mieszkaniowych czlonkowie spoldzielni, ktoryrn

przysluguja spoldzielcze prawa do lokali, sa obowiazani uczestniczyc w pokrywaniu

kosztow zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w czesciach

przypadajacych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych

mienie spoldzielni przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami statutu oraz, ze w

mysl art. 6 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 spoldzielniach

mieszkaniowych obowiazek swiadczenia na fundusz remontowy dotyczy zar6wno

czlonkow spoldzielni, jak tel. wlascicieli lokali nie bedacych czlonkami oraz os6b nie

bedacych czlonkami spoldzielni, kt6rym przysluguja spoldzielcze wlasnosciowe prawa do

lokali. Obowiazki wskazane wyzej wynikaja zatem z ustawy (art. 4 ust. 1 powolanej

ustawy), jak tez ze statutu spoldzielni ( par. 8 pkt. 4 statutu). Zdaniem sadu pierwszej

instancji w niniejszej sprawie bezspomym jest fakt, iz pozwany nie regulowal swoich

naleznosci wobec powoda z ww. tytulow w calosci, co przyznal sam twierdzac, iz sam

wyliczal naleznosc wplacajac comiesiecznie kwoty po okolo 370 zl, pomniejszone 0 oplaty,

ktore jego zdaniem nie nalezaly sie powodowi m.in. fundusz remontowy oraz zmniejszajac

powierzchnie uzytkowa przyjeta dla wyliczenia oplat eksploatacyjnych 0 powierzchnie

poddasza.

Nastepnie Sad Rejonowy zaznaczyl, ze majac na wzgledzie kwestionowanie przez

pozwanego zarowno wysokosci zadania pozwu jak tel. samej zasady domagania sie przez

powoda ww. naleznosci, Sad ( na wniosek pelnomocnika powoda) dopuscil dow6d z opinii

bieglej sadowej z zakresu finansow, specjalizujacej sie w rozliczeniach oplat czynszowych
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>~~;:,{~:46ldzielni od pozwanego w okresie objetym pozwem. Biegla Barbara Natorska-Zieniuk'h,:;./~7i~:~~'>sporzadzajac opinie w sprawie wyliczyla, iz naleznosc przyslugujaca powodowi od
.s»>

pozwanego wynosi 33.830,29z1, a w uzasadnieniu opinii podkreslila, ze opracowujac te
opinie oparla sie na dokumentacji ksiegowej znajdujacej sie w siedzibie spoldzielni oraz

regulaminach rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat

za uzywanie lokali obowiazujacych w okresie objetym pozwem z maja 1998r.(

zatwierdzony Uchwala Rady Nadzorczej nr 24/98 z dnia 21 maja 1998r.) i z czerwca 2004r.

( zatwierdzony Uchwala Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2004r. nr 43/04 ), z kt6rych

wynika, iz koszty eksploatacji podstawowej i remont6w rozlicza sic wedlug m2 powierzchni

ubytkowej lokali mieszkalnych. W oparciu 0 ww. dokumentacje wyliczyla tez koszty

rozliczania centralnego ogrzewania. Koszty wywozu nieczystosci, remont6w, uzytkowania

terenu, uiszczania podatku od nieruchomosci i inne rozliczyla rowniez w oparciu 0

szczegolowe regulacje zawarte w cyt. wyz. Regulaminach.

> Wobec tego, ze pow6d zakwestionowal ww. opinie podnoszac, iz nie uwzglednia

ona. oplat za sprzatanie, odsniezanie i konserwacje zieleni w kwocie 3.023,06z1., zas

obowiazek ponoszenia przez pozwanego naleznosci z tego tytulu wynika wprost z

regulaminu rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za

uzywanie lokali obowiazujaccgo w okresie objetyrn pozwem oraz brak wyliczenia

naleznych powodowi od nieterminowych wplat odsetek ustawowych, zas pozwany zarzucil

opinii nieuwzglednienie obowiazku powoda w zakresie przewlaszczenia lokalu na jego

rzecz, nieuwzglednienie faktu braku ogrzewania w garazu do maja 2002 r." braku

ogrzewania na poddaszu, zawyzonej mocy cieplnej zam6wionej dla ogrzania lokalu

pozwanego oraz brak uwzglednienia dokonywanych przez niego na rzecz powoda wplat,

Sad dopuscil dow6d z uzupelniajacej opinii bieglej. Biegla Barbara Natowska - Zieniuk, na

podstawie dokumentacji ksiegowej znajdujacej sie w siedzibie spoldzielni mieszkaniowej tj.

um6w dotyczacych sprzatania wyliczyla na nowo naleznosci spoldzielni z tytulu

eksploatacji uwzgledniajac koszty sprzatania powierzchni utwardzonych, uslug

porzadkowych, remontowo - budowlanych i konserwatorskich w zakresie zieleni ustalajac,

iz wysokosc naleznosci na rzecz spoldzielni za koncepcyjny okres wynosi 35.700,84z1, a po

doliczeniu odsetek ustawowych od nieterminowych wplat biegla ustalila, iz naleznosc

przyslugujaca powodowi wynosi 58.435,49 zl.

Sad uznal obie opinie za profesjonalne oraz sporzadzone w oparciu 0 znajdujacy sie

w aktach sprawy material dowodowy w szczegolnosci regulaminy rozliczania koszt6w

gospodarki ( ...), statut, rozliczenia spoldzielni z czlonkami w postaci wyciagow z konta
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,,204" i umow sprzatania terenow utwardzonych . Odnoszac sie do zarzutow pozwanego ..'Y.(.~
przedmiocie sposobu naliczania oplat Sad Rejonowy stwierdzil, ze brak jest podstaw d; ,:~\\

, 'I..J> "
przyznania slusznosci jego stanowisku jakoby powierzchnie uzytkowa, od ktorej naliczane ~~ ~

sa oplaty eksploatacyjne tj. 193,OSm2 nalezaloby pomniejszyc 0 powierzchnie poddasza -_

uzytkowego, zwanego przez pozwanego strychem, Jak wynika bowiem z dokumentacji

architektoniczno budowlanej powierzchnia domu pozwanego(k.642-656), znajdujaca sie na

ostatniej kondygnacji jest wykazywana jako poddasze uzytkowe. Powierzchnia ta, jak

wynika z powolanej dokumentacji zostala zaopatrzona w media, ocieplonych stropodach i

odpowiednio wykonane schody, zas wykonczenie i zagospodarowanie tej powierzchni

lezalo juz w gestii pozwanego, a nie spoldzielni, Zgodnie natomiast z obowiazujacymi w

powodowej spoldzielni - w okresie objetym pozwem regulaminami rozliczania kosztow i

ustalania oplat za uzywanie lokali -powierzchnie poddaszy uzytkowych nie podlegaja

wylaczeniu od naliczania oplat w zakresie tych skladnikow czynszowych, ktore Iiczone sa

od powierzchni. Powierzchnie taka przyjela tez w slad za dokumentacja spoldzielni biegla

przy sporzadzaniu opinii w niniejszej sprawie.

Odnosnie zarzutu pozwanego, iz w opinii bieglej za okres od lipca 2005 r. do lipca

2006 r. podane zostaly inne kwoty niz faktycznie przez niego wplacone lub ich w ogole rue
uwzgledniala (w zakresie kwoty 7.924,97z1.) Sad Rejonowy skonstatowal, ze poczawszy od

1 lipca 2005r., na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej powodki nr 42/2005 z dnia

04.05.2005r. wplaty dokonywane przez czlonkow zadluzonych, zaliczane byly czesciowo

na zalegle odsetki itak zaliczano 80% dokonywanej wplaty na naleznosc glowna, a 20% na

odsetki i podkreslil, ze biegla uwzglednila ten fakt w swojej opinii. Zaznaczyl przy tym, ze

taki spos6b ksiegowania wplat wynika tez ze zlozonych przez powoda "wyciqgow z konta

204", a ponadto, ze jak wynika z niezakwestionowanego stanowiska pelnomocnika powoda

kwota ta wplacona byla przez pozwanego w toku postepowania w sprawie II C 856/01

toczacej sie przed tutejszym sadern i dotyczyla zaleglosci za wczesniejszy niz dochodzony

w niniejszej sprawie okres, stajac sie jednoczesnie podstawa zawarcia ww. sprawie ugody.

W ocenie Sadu Rejonowego, nie byl natomiast istotny dla niniejszego postepowania zarzut

pozwanego odnosnie braku podstaw do domagania sie od niego czesci oplat

eksploatacyjnych z uwagi na brak przewlaszczenia segmentu przez spoldzielnie na jego

rzecz, pomimo iz taki obowiazek spoczywal na powodzie w mysl umowy z 1997 r. 0

budowe segmentu. Jakkolwiek bowiem w § 7 tejze umowy powod zobowiazal sie do

przeniesienia wlasnosci przydzielonego pozwanemu domu jednorodzinnego wraz z dzialka,

to czynnosc ta nie nastapila do dnia orzekania w niniejszej sprawie, co skutkuje tyro, iz

powodowi przysluguje prawo domagania sie od pozwanego jako czlonka spoldzielni
4
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:', ,;~\,;"/'c, / Apelacje od powyzszego wyroku wniosl pozwany zaskarzajac go w calosci
.......--.....-....<~~,.!/. .

<, .; r:; ~ -; ;., :2arzucaJ'lc naruszeme:
<, -:.:-..r.:>

1) art. 4 ust. 1 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych poprzez jego niewlasciwa

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

obowiazany ponosic czlonek spoldzielni posiadajacy spoldzielcze prawo do lokalu decyduja

uchwaly jej organ6w okreslajacych te koszty, a nie koszty rzeczywiscie ponoszone w

zwiazku z korzystaniem z lokalu ;

2) § 7.4 Regulaminu rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi w

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

polegajace na nieuzasadnionym przyjeciu , iz istnieja podstawy do obciazenia pozwanego

oplatami za centralne ogrzewanie powierzchni strychowej, ktora faktycznie ogrzewana nie

byla iw 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

inieodniesienie sie do nastepujacych zarzutow pozwanego dotyczacych:

- niewlasciwego rozliczania centralnego ogrzewania i powierzchni ogolnej

nieruchomosci przyjctej do tych rozliczen ,

- niewlasciwego ksiegowania wplat dokonywanych przez pozwanego ;

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

pow6dki nr 42/2005 r. z dnia 04.05.2005 1'. poprzez uznanie, iz zapisy tej uchwaly Set

zgodne z zapisem kodeksowym,

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

spolecznego, a w szczegolnosci zasady uczciwosci obrotu w sytuacj i, gdy powodka

podpisujac umowe z pozwanym z gory 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 prawem,

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

prawnych rozstrzygniecia 0 kosztach procesu.

Dodatkowo pozwany podnosil r6wniez zarzut przedawnienia roszczen powodki

pochodzacych sprzed daty 01.08 2003 r.

Powolujac powyzsze zarzuty pozwany wniosl 0:

1) zmiane zaskarzonego wyroku i oddalenie powodztwa w calosci wraz z
5
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ponownego rozpoznania i orzeczenia 0 kosztach . . . ~,._____~I \-_
W odpowiedzi na apelacje powod wniosl 0: 1) oddalenie apelacji pozwanego w

calosci, 2) zasadzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztow zastepstwa

procesowego za II Instancje, wedlug norm przepisanych, jednoczesnie wniosl 0:

3) pominiecie (nieuwzglednienie) jako dowodow w sprawie, zalaczonych do apelacji

pism, w oparciu ° przepis art.381 kpc, a takze wobec tego, iz pisma te pozostaja bez

znaczenia dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy.

Sad Okregowy zwazyl co nastepuje:

Niezaleznie od oceny slusznosci zarzutow formulowanych przez apelujacego jako

zasadny nalezy ocenic jego wniosek 0 uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie

sprawy do ponownego rozpoznania sadowi pierwszej instancji.

W cpinii Sadu Okregowego :ipc:sd; sporzadzenia motywow zsskarzonego

orzeczenia, w szczegolnosci dokonanie niezwykle lakonicznych - dwuzdaniowych ustalen

faktycznych, uniemozliwia przeprowadzenie wlasciwej kontroli instancyjnej, a ponadto

uwagi na zakres tych ustalen uzasadnia stwierdzenie, ze nie doszlo do rozpoznania istoty

sprawy. Ustalenia faktyczne sadu pierwszej instancji sprowadzaja sie ogolnego ustalenia,

ze w okresie od pazdziernika 2001 r. do 31 lipca 2006r. Zbigniew Sarata nie uiscil na rzecz

Spoldzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie tytulem oplat eksploatacyjnych

kwoty 58.435,49 zl.. W sytuacji gdy z tresci pozwu, kt6ry zostal zmodyfikowany jedynie

w zakresie lacznej wysokosci roszenia poprzez wskazanie wlasnie w/w kwoty wynikalo, ze

przedmiotem zadania strony powodowej byly naleznosci z tytulu oplat czynszowych i

eksploatacyjnych, odsetki ustawowe od kwoty tych naleznosci za okres od dnia 1 sierpnia

2006r. do dnia zaplaty oraz kwota skapitalizowanych odsetek od nieterminowej zaplaty

oplat wyliczona na dzien 31 lipca 2006r. i gdy jednoczesnie pozwany zglaszal szereg

zarzutow mi.in. dotyczacych kwestii braku odpowiedniego zaliczenie kwot przez niego juz

wplaconych, jak tez bezzasadnego uwzglednienia przy naleznosci eksploatacyjnych za

centralne ogrzewanie powierzchni nieogrzewanego poddasza i garazu, tego rodzaju

ustalenia opierajace sie jedynie na koncowych wnioskach opinii bieglego z pewnoscia nie

rnogly bye uznane za miarodajne i pozwalajace na rozpoznanie istoty sprawy. Wykluczaly
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,.;:~~\~\iem chociazby odniesienie sie do kwestii zasadnosci zadania w zakresie odsetek za

,~'f!':S p~@~erminowe uiszczanie naleznosci z tytulu opisywanych w pozwie oplat, kt6re stanowily

,_;:.:~~:~(/~CZ'l.C'l.czesc dochodowego roszczenia, jeszcze przed modyfikacja pozwu odpowiadajaca

·....:~l;Ykwocie 10.532,67 zl., Oczywistym jest rowniez, ze skoro ustalenia te w ogole nie dotyczyly

kwestii powierzchni uzytkowej zajmowanego przez pozwanego budynku i charakteru

poszczegolnych j ego czesci, nie mogly stanowic podstawy rozwazan co do prawidlowosci

przyjetych przez strone powodowa powierzchni, ktore winny bye uwzgledniane przy

okreslaniu wysokosci oplat eksploatacyjnych zwiazanych z centralnym ogrzewaniem.
Brak ustaleri odnosnie ogolnej wysokosci naleznosci za okres objety pozwem tj.od

pazdziemika 2001 r. do konca lipca 2006 r., kwot naleznych za poszczegolne lata skladajace

sie na ten okres, a takze wysokosci kwot uiszczonych juz przez pozwanego na poczet tych

naleznosci oraz terminow ich wplat uniemozliwial nie tylko prawidlowa ocene zarzut6w

formulowanych przez pozwanego na etapie postepowania przed sadem pierwszej instancji

w zakresie wadliwosci sposobu zaliczania dokonywanych przez pozwanego wplat, ale tez

uniemozliwil ocene zasadnosci zarzutu przedawnienia podnoszonego przez pozwanego na

etapie postepowania odwolawczego, W tym miejscu wypada zas stwierdzic, ze

podniesienie tego rodzaju zarzutu, w mysl akceptowanego przez Sad Okregowy

orzecznictwa Sadu Najwyzszego jest dopuszczalne na kazdym etapie postepowania

rozpoznawczego(vide wyrok SN z 19.08.2005 r. V CK 38/04 ).

Brak rozpoznania istoty sprawy w mysl art.386 §4 k.p.c stanowi wystarczajaca

przeslanke uchylenie zaskarzonego orzeczenia. Niezaleznie zas od powyzszego zgodnie z

utrwalonym i podzielanym przez Sad Okregowy pogladem Sadu Najwyzszego wyrazanyrn

m.in. wyroku z dnia 26 lipca 2007 r wydanym w sprawie V CSK 115/07 MPrawn.

20071171930 sad jest zobowiazany do wyjasnienia motyw6w podjetego rozstrzygniecia w

spos6b umozliwiajacy przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarzonego orzeczenia, a jesli

uzasadnienie nie zawiera wskazania podstawy faktycznej rozstrzygniecia, przez ustalenie

faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla

ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej lub wyjasnienia

podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa, w6wczas orzeczenie podlega

uchyleniu, zas sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania. Taki stan wystepuje

zdaniem Sadu Okregowego w niniejszej sprawie bowiern lakoniczne ustalenia faktyczne Sadu

Rejonowego maja czysto formalny charakter, a podjete rozwazania w przewazajacej czesci

dotycza kwestii, ktore nie pozostaja w zwiazku zakresem dokonanych ustalen.
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Jakkolwiek w tym stanie rzeczy nie zachodzi koniecznosci szczegolowego cdnoszenia
.:

sie do zarzutow apelacji, wypada stwierdzic, ze skarzacy co do zasady slusznie pcdnosi zarzut
.~.

naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych . Wprawdzie z przepisu

tego istotnie wynika odpowiedzialnosc czlonka Spoldzielni za korzystanie ze sluzacego mu

spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego (segmentu, domu

jednorodzinnego), jednakze odpowiedzialnosc ta ogranicza sie do rzeczywistych koszt6w .

kt6re sa ponoszone przez Spoldzielnie w zwiazku z tym lokalem (segmentem , domem

jednorodzinnym) , co Sad w swoich rozwazaniach pominal, Koszty te powinny bye

obliczone wedlug rzeczywiscie ponoszonyeh przez Sp61dzielnie koszt6w , a nie wedlug

koszt6w ustalanyeh wylacznie w uchwalach organ6w spoldzielni, Nie ulega bowiem

watpliwosci, ze koszty ustalane w uchwalach odbiegaja swa wysokoscia od tyeh , kt6re sa

potem rzeczywiscie ponoszone. Okolicznosci te byly podnoszone przez pozwanego w

pismach procesowych, w szczegolnosci w zwiazku z zarzutami dotyczacymi oplat za

wieczyste uzytkowanie , podatku od nieruchomosci jak rowniez oplat za garaz i centralne

ogrzewanie. Jako zasadne nalezy takze ocenic zastrzezenia skarzacego odnosnie braku

podstaw do uwzglednienia przy ustaleniu oplat za eentralne ogrzewanie pomieszczen

w szczegolnosci instalacje centralnego ogrzewania. Nawet gdyby uznac , ze powierzchnia

strychu zgodnie z wewnetrznymi regulacjami Spoldzielni - wchodzi do powierzchni branej

pod uwage przy obliezaniu oplat c.o., to zapisy takie sa sprzeczne musialyby bye uznane za

sprzeczne z obowiazujacyrni przepisami, w tym z powolanym wyzej art. 4 ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych, nie mozna bowiem formulowac obowiazku ponoszenia

przez czlonka spoldzielni kosztow kt6re faktycznie, z przyczyn obiektywnych nie sa

generowane. Nie spos6b takze nie dostrzec trafnosci zarzutu naruszenia art. 451 k.c. Z tresci

powyzszej regulacji jednoznacznie wynika, ze to do dluznika nalezy decyzja na poczet

jakiego nalezy zaliczyc spelniane przez niego swiadczenie pieniezne. Powyzszego

uprawnienia, wynikajacego z unormowania ustawowego, nie moze bye skuteczny

pozbawiony moca wewnetrznych uchwal podejmowanych przez Rady N adzorcza

spoldzi elni.

sentencji, rozstrzygaj
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