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PISMO PROCESOWE PEŁNOMOCNIKA POZWANEGO 
 
 
 W związku z doręczeniem mi pisma procesowego Powódki wraz z 
dokumentacją księgową pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie :  
 

1. Strona pozwana nie wnosi o składanie do akt wszystkich dokumentów 
księgowych znajdujących się w ewidencji załączonej do pisma . Wnoszę 
jedynie o zobowiązanie Powódki do wskazania składników wchodzących do 
miesięcznych opłat , których żąda Spółdzielnia ze wskazaniem podstawy 
do określenia ich wysokości (w aktach znajduje się jedynie kalkulacja 
stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały RN nr 30/06 z 24.04.2006 r.) . 
Dokumenty te pozwolą na dokładniejszą ocenę żądań Spółdzielni oraz 
ewentualne wskazanie wątpliwości dla rozstrzygnięcia przez biegłego . O 
konieczności przedstawienia takiego dokumentu wspominałem już w pkt. 2 
mojego pisma z 08.02.2010 r. .  

2. Skoro Spółdzielnia – jak twierdzi – rozliczała się z Pozwanym według 
rzeczywistych kosztów poniesionych na jego nieruchomość , to dlaczego w 
aktach brak jest rozliczeń za dane okresy np. roczne . Pozwany powinien 
otrzymać przynajmniej rozliczenie roczne , które powinno obejmować 
sumę poniesionych kosztów z rozbiciem na poszczególne pozycje oraz 
naliczenia i dokonane przez Pozwanego wpłaty . Rozliczeń takich Pozwany 
nigdy nie otrzymywał ... 
Z wcześniejszej korespondencji prowadzonej w niniejszej sprawie wynika , 
iż wysokość miesięcznych opłat wynikała z szacunków dokonywanych 
przez władze Spółdzielni na podstawie kosztów ponoszonych w latach 
poprzednich . Już ten fakt dyskwalifikuje wysokość wskazywanych opłat , 
które miałyby być opłatami rzeczywistymi .  

3. Biegły przy sporządzaniu opinii w sprawie powinien wziąć pod uwagę 
zarzuty zawarte w moim piśmie z 08.02.2010 r. oraz w piśmie Pozwanego 
z dnia 16.07.2008 r. , które zawierają skumulowane stanowisko strony 
pozwanej co do sposobu rozliczeń przedstawianego przez powodową 
Spółdzielnię .  



4. Ponadto po lekturze dostarczonych dokumentów dotyczących rozliczenia 
za 2006 r. (na nieruchomość gdzie znajduje się segment Pozwanego) 
nasuwają się następujące uwagi :  
- kwota podatku od nieruchomości wynikająca z dokumentów wynosi ok. 
87 zł na segment , natomiast Spółdzielnia żądała od Pozwanego kwoty 
208,52 zł ; 
- nie wiadomo w jaki sposób są rozliczane koszty dzierżawy terenu . Ta 
kwestia winna zostać wyjaśniona przed skierowaniem sprawy do biegłego . 
- z podziału kosztów wyliczonych za ten okres  (01.01.2006-31.07.2006 
r.) wynika , iż koszty przypadające na jeden segment stanowią nie więcej 
niż połowę kwoty żądanej miesięcznie od Pozwanego .  

5. Brak jest również podstaw do obciążania Pozwanego odpisem na fundusz 
remontowy ,gdyż nie może on być naliczany dla budynków , które nie są 
własnością Spółdzielni nie wchodzą do zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni , lecz są jedynie nakładami na cudzą nieruchomość (art. 6 
ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) .  

6. Dodatkowo pragnę wskazać na bezzasadność obciążania Pozwanego 
kosztami ogólnymi biura Zarządu Spółdzielni . W tym zakresie należy 
przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29.05.2000 r. - III CZP 10/00 
, z której wynika , iż koszty zarządu nieruchomością nie są tożsame z 
kosztami funkcjonowania jednostki zarządzającej . Kosztami tymi są tylko 
te , które bezpośrednio wiążą się z czynnościami składającymi się na 
zarząd nieruchomością , w której znajduje się segment Pozwanych .  

7. Jednocześnie pragnę poinformować , iż Pozwany uzyskał wiedzę o wyroku 
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2009 r. - XXIV C 366/08 , w 
którym Sąd uchylił m. in. Uchwały nr 1/2001 i 2/2001 dotyczące składu 
Rady Nadzorczej Spółdzielni , wobec czego można więc wątpliwości co do 
ważności lub istnienia uchwał podejmowanych przez RN powodowej 
Spółdzielni po dniu 06.01.2001 r. . Załączam kserokopię wyroku .  


