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PISMO PROCESOWE PEŁNOMOCNIKA POZWANEGO 
 
 
 W związku z doręczeniem ma na rozprawie pisma procesowego powodowej 
Spółdzielni – oświadczam , iż wnoszę o oddalenie powództwa w całości i 
zasądzenie od powodowej Spółdzielni na rzecz Pozwanego kosztów procesu 
według norm przepisanych , z uwzględnieniem toczącego się uprzednio 
postępowania . Odnosząc się do treści pisma , podnoszę co następuje:  
 
1. Istotnie , w sprawie konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 

, jednak powinien być to biegły o specjalności zarządca nieruchomości (bądź 
posiadać taką dodatkową specjalizację) , gdyż tylko taki biegły będzie w 
stanie wychwycić rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółdzielnię na 
nieruchomość Pozwanego . Biegły ze specjalnością ds. rozliczeń opłat 
czynszowych w spółdzielniach mieszkaniowych – jak pokazuje historia 
niniejszej sprawy – może nie sprostać szczególnej ocenie materiału 
dowodowego , który winna przedstawić Spółdzielnia . W tej sprawie nie 
wystarczy zbadać wysokość stawek uchwalonych przez właściwe władze 
Spółdzielni , lecz należy zbadać – zgodnie zresztą zaleceniami Sądu 
Okręgowego - jakie konkretnie koszty zostały przez Spółdzielnię poniesione w 
interesie Pozwanego .  
Dodatkowo Pozwany nie wyraża zgody na powierzenie biegłej Natorskiej-
Zieniuk sporządzenia opinii uzupełniającej , gdyż jej dotychczasowe opinie 
sporządzone dla Sądu w żaden sposób nie przybliżyły sprawy do 
rozstrzygnięcia , a w świetle zastrzeżeń wyrażonych przez Sąd Okręgowy – 
były zupełnie dla takiego rozstrzygnięcia nieprzydatne .  

2. Koniecznym dla sprawy jest – jak już wspominałem na rozprawie – 
przedstawienie przynajmniej zestawienia kosztów ponoszonych na 
nieruchomość Pozwanego , tak aby można było ocenić ich zasadność i 
celowość oraz wskazanie sposobu ich rozliczenia (jeśli obejmują szerszy 
zakres) . Spółdzielnia powinna wyraźnie wskazać jakich kwot się domaga , z 
jakiego tytułu i w jakie sposób zostały wyliczone .  



Dopiero po przedłożeniu przez Spółdzielnie takiego dokumentu i ewentualnej 
weryfikacji wraz z odniesieniem się do zawartości – możliwe ejst dopuszczenie 
dowodu z opinii biegłego .  

3. Wobec treści orzeczenia Sądu Okręgowego - nie ma konieczności wyliczania 
opłat za c.o. w dwóch wariantach , gdyż Sąd ten wyraźnie stwierdził , iż nie 
ma podstawy do naliczania opłat za ogrzewanie powierzchni , która faktycznie 
ogrzewana nie jest .  

4. Nie ma również konieczności ustalania zadłużenia sprzed daty 01.08.2003 r. 
skoro mamy do czynienia z należnością przedawnioną .  

5. Biegły powinien natomiast uwzględnić fakt , iż Spółdzielnia w sposób 
nieprawidłowy księgowała wpłaty dokonywane przez Pozwanego zaliczając 
80% wpłaty na należność główną , a 20% na odsetki . Wpłaty powinny być 
bowiem zarachowywane zgodnie z dyspozycją Pozwanego , która za każdym 
razem była wyraźnie wskazywana w dokumentach przelewu .  

6. Wydaje się , że biegły powinien rozliczyć każdy tytuł do opłat oddzielnie , tj. z 
rozbiciem na poszczególne składniki : koszty administrowania (z 
wyszczególnieniem , co się na nie składa) , c.o. , c.w. i z.w. , śmieci , podatek 
od nieruchomości i opłaty za dzierżawę itd. . 

7. Pozostawiam do uznania Sądu kwestię wizji lokalnej w domu Pozwanego oraz 
specjalności biegłego , który miałby tą wizję wykonać .  

8. Wnoszę o oddalenie wniosku o przesłuchanie w charakterze strony 
postępowania członka Zarządu – Vice-Prezesa ds. finansowo-księgowych , 
gdyż tezy dowodowe , na które miałby zeznawać są tożsame z treścią 
dokumentów znajdujących się w aktach sprawy . Ponadto , sposób rozliczania 
nieruchomości Pozwanego , został zakwestionowany przez Sąd Okręgowy , 
wobec czego dowód ten byłby nieprzydatny z punktu widzenia rozstrzygnięcia 
Sądu .  

 
 

Abstrahując od powyższych rozważań , należy również wskazać , iż Sąd 
Okręgowy rozstrzygając apelację Pozwanego uznał zasadność 4 grup zarzutów 
podniesionych w apelacji , a które to zarzuty mają istotny wpływ na ponowne 
rozstrzygnięcie sprawy:  

 
1) zarzut przedawnienia należności pochodzących sprzed 01.08.2003 r. ,  
2) zarzut rozliczania opłat za c.o. od zawyżonej powierzchni segmentu o 

powierzchnię strychu ,  
3) zarzut zawyżenia opłat za dzierżawę i podatek od nieruchomości ,  
4) zarzut błędnego zaliczania wpłat dokonywanych przez Pozwanego i 

sprzeczność uchwały RN Spółdzielni z art. 451 KC w zw. z art. 4 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych .  

 
 

Pozwalam sobie również zrekapitulować pozostałe zarzuty Pozwanego 
dotyczące zasad jego odpowiedzialności względem Spółdzielni :  
 
1. Brak proporcjonalności w rozliczeniach kosztów całej nieruchomości .  

Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy segmenty z , 
których jeden należy do Pozwanego są posadowione na większej 
nieruchomości , na której znajdują się również budynki wielomieszkaniowe . 
Również z dokumentów znajdujących się w aktach wynika , iż jednostką 
rozliczeniową dla budynków wielomieszkaniowych jest 1m2 powierzchni 



mieszkalnej lokalu , natomiast dla segmentów 1m2 powierzchni całkowitej 
lokalu , co wpływa na rażącą dysproporcję na niekorzyść dla mieszkańców 
segmentów .  

2. Brak podstaw do wnoszenia opłat na fundusz remontowy .  
Specyfika korzystania z segmentu , w którym Pozwany zapewnia sobie 
całkowicie kwestię konserwacji zarówno wewnątrz , jak i na zewnątrz , 
powoduje iż nie ma podstaw do pobierania opłat na fundusz remontowy , 
gdyż Spółdzielnia nie wykonuje prac stricte remontowych w segmentach . O 
ile Pozwanemu wiadomo , Spółdzielnia od momentu wybudowania segmentów 
nie poniosła żadnych kosztów na remonty związane z tymi właśnie 
segmentami .  

3. Zawyżone powierzchnie w rozliczeniach za sprzątanie  
Pozwany zwracał również uwagę na fakt , iż Spółdzielnia w swoich rachunkach 
zawyżała powierzchnie podlegające sprzątaniu , umieszczając tam garaże w 
budynkach wielomieszkaniowych . Kosztów sprzątania tychże garaży Pozwany 
nie ma podstaw płacić , gdyż jest powierzchnia użytkowa służąca wyłącznie 
innym podmiotom , a on swój garaż sprząta sam .  

4. Zawyżona opłata za garaż .  
Po zsumowaniu wszystkich opłat za garaż przy segmencie Pozwanego , koszt 
jego użytkowania jest bliski kosztowi użytkowania lokalu . A przecież Pozwany 
sam garaż sprząta , konserwuje , zapewnia dostęp mediów . Spółdzielnia w 
tym zakresie nie wykonuje żadnych czynności związanych z tym 
pomieszczeniem , a jeśli twierdzi że wykonuje – powinna wskazać jakie .  

5. Brak podstaw do żądania zapłaty „narzutu kosztów ogólnych biura 
Zarządu” .  
Pozycja taka pojawia się rozliczeniach z Pozwanym . Nie znajduje ona żadnej 
podstawy prawnej i nie jest rzeczywistym kosztem ponoszonym przez 
Spółdzielnię . W tym zakresie Spółdzielnia powinna udowodnić , że są to 
koszty rzeczywiście ponoszone , a Sąd uwzględnić specyfikę działania 
Spółdzielni , które jest podmiotem działającym według zasady non profit (w 
szczególności w relacjach z członkami) .   

 


