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wnioski dowodowe strony pozwanej 

1. Powołanie biegłego z zakresu rachunkowości w celu:  

a) ustalenia należności za wybudowanie segmentu pozwanych wynikających z umowy 210 na 

zasadach określonych w §15 pkt. 3  z uwzględnieniem postanowień: 

i. §2 pkt. 1 oraz 2 – dotyczących zrealizowanej powierzchni segmentu, 

ii. §19 pkt. 2 – dotyczącego indywidualnego wykończenia i wyposażenia domu 

(kosztorysy robót zaniechanych i dodatkowych), 

iii. §10 pkt. 2 – dotyczących kosztu budowy osobno powierzchni parteru i piętra oraz 

osobno poddasza, 

iv. §10 pkt. 3 – dotyczących waloryzacji kosztów budowy w okresie od dnia podpisania 

umowy do dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie na zasadzie waloryzacji 

pozostałych kolejno do zapłacenia rat wkładu budowlanego zgodnie z 

harmonogramem określonym w załączniku Nr 2 do umowy, 

v. §10 pkt. 4 – dotyczących obowiązującego w trakcie budowy podatku VAT 

vi. §11 pkt. 1 – dotyczących weryfikacji, które z podpunktów uprawniały do zmiany 

kosztów zadania inwestycyjnego, 

vii. §11 pkt. 3 – dotyczących zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od sporządzenia 

rozliczenia oraz obliczenia ustawowych odsetek za zwłokę za nieterminowe 

zrealizowanie zwrotu nadpłaty, 

viii. §12 pkt. 2 – dotyczącego weryfikacji wywiązania się spółdzielni z obowiązku 

informowania o przypadkach zmiany kosztu budowy określonego w umowie. 



b) ustalenia różnicy ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych oraz rzeczywistej ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej 

mieszkań (powierzchni mieszkalnej) segmentu pozwanych wynikających z rozliczeń 

dokonanych przez spółdzielnię na podstawie rzeczywistej powierzchni ustalonej biegłego 

według zasad określonych w punkcie 2b. 

2. Powołania biegłego z zakresu budownictwa w celu :  

a) obliczenia kosztorysowej wartości niezrealizowanych robót wykończeniowych w segmencie 

pozwanego w ramach umowy 210/97 i załącznika Nr 1 do tej umowy, które nie wynikały z 

postulowanego przez pozwanego zakresu zaniechań, a w szczególności niezrealizowania 

przez spółdzielnię: 

i. Chodnika przed wejściem do budynku, 

ii. Kratki pod wycieraczkę przy drzwiach wejściowych, 

iii. Zainstalowania kuchenki gazowej w kuchni, 

iv. Wykończenia skośnych ścian poddasza płyta gipsową GKF, 

v. Otynkowanie ścian poddasza, 

vi. Instalacji elektrycznej na poddaszu, 

vii. Instalacji CO na poddaszu, 

viii. Instalacji ciepłej i zimnej wody na poddaszu, 

ix. Instalacji kanalizacji na poddaszu, 

x. Izolacji akustycznej poziomej na poddaszu, 

xi. Szlichty na poddaszu. 

b) ustalenia powierzchni użytkowej mieszkań (powierzchni mieszkalnej) segmentu pozwanych 

na podstawie: 

i. Decyzji 245/D/00/MU, oraz materiałów źródłowych do tej decyzji proporcjonalnie do 

powierzchni całkowitej poszczególnych segmentów 

ii. Zasad wynikających z regulacji wewnętrznych spółdzielni, w tym uchwał Rady 

Nadzorczej dotyczących zasad rozliczania kosztów inwestycji budowlanych z 

uwzględnieniem składników budynku, których powierzchnie nie są zaliczane do 

powierzchni użytkowej mieszkań: 

a Garaży, 

b Stanowisk postojowych, 

c Lokali użytkowych, 

d Klatek schodowych, 

e Holi, 

f Pralni, 

g Suszarni, 

h Wózkowni, 

i  Komór zsypowych, 

j Poddaszy, 

k Piwnic 

l Pomieszczeń technicznych, 

m Balkonów, 

n Loggi 

z uwzględnieniem stanu wykończenia i wyposażenia w instalacje poszczególnych 

kondygnacji budynku przekazanych pozwanemu. 

c) ustalenia, czy istniały techniczne, lub organizacyjne przesłanki dla zawarcia aneksu Nr 4 i 5 

do umowy o zastępstwo inwestorskie  znacznie różnicującego koszt wybudowania metra 

powierzchni użytkowej mieszkań (powierzchni mieszkalnej) w budynkach jednorodzinnych 

oraz budynkach wielorodzinnych.  

3. Zobowiązanie powodowej spółdzielni do przekazania pozwanemu materiałów dotyczących 

rozliczenia inwestycji Migdałowa I, a w szczególności: 

a) Umów z inwestorem zastępczym i innymi wykonawcami, 

b) Aneksów do tych umów, 

c) Załączników do umów i aneksów, 



d) Protokołów odbioru, protokołów braków i innych tego typu dokumentów, 

e) Faktur za wykonane roboty, 

f) Płatności na rzecz wykonawców robót, 

g) Odsetek od lokat bankowych, 

h) Refundacji otrzymanych od innych podmiotów. 

4. Zobowiązania powodowej spółdzielni do wyjaśnienia różnicy powierzchni użytkowej mieszkań 

(powierzchni mieszkalnej) 16 segmentów składających się na budynek o roboczej nazwie S1 

wynikających z jednej strony z decyzji 245/D/00/MU, a z drugiej strony przydziałów wydawanych 

poszczególnym właścicielom. 

5. Zobowiązania powodowej spółdzielni do wyjaśnienia powodu zawarcia aneksów Nr 4 i Nr 5 do 

umowy o zastępstwo inwestorskie w kontekście podwyższenia ceny wybudowania metra 

kwadratowego budynków jednorodzinnych, oraz zmiany podstawy obliczeń z powierzchni 

mieszkalnej na powierzchnię całkowitą. 

 

Uzasadnienie 

Powyższe opinie są niezbędne w celu stwierdzenia, iż  powodowa spółdzielnia nie tylko nie 

wywiązała się z zawartej z pozwanym umowy 210, ale bezzasadnie przerzuciła na powoda i część 

kosztów wybudowania budynków wielorodzinnych. 

Ponieważ pomiędzy powodem a pozwanym nie ma różnicy zdań co do tego, iż zasadnicze 

znaczenie ma dla rozpoznawanej sprawy umowa Nr 210 zawarta pomiędzy stronami  23 sierpnia 1997 

roku niezbędne jest precyzyjne wyliczenie należności, które pozwany winny był wpłacić spółdzielni za 

wybudowanie jego segmentu zgodnie z postanowieniami tej umowy. Decydujące jest zamieszczone w 

§ 15 pkt. 3 stwierdzenie, iż „ostateczne rozliczenie nastąpi na zasadach i w terminach określonych w § 11 

umowy”. Ponieważ w czasie trwania budowy nie zaistniały okoliczności wskazane ani w § 11 pkt. 1 lit. a, 

ani w § 11 pkt. 1 lit. d - rozliczenie należy przeprowadzić w oparciu z uzgodnione miedzy stronami ceny 

metra kwadratowego, powierzchnię podzieloną na dwa obszary, zakres postulowanych przez 

pozwanego robót dodatkowych i zaniechanych, a także robót  niezrealizowanych przez zaniechanie 

spółdzielni. 

Niezależnie od ustalenia wynikającej z umowy 210 nadpłaty, której dokonał pozwany w stosunku 

do powoda należy obliczyć udział kosztów poniesionych przez spółdzielnię na wybudowanie segmentu 

pozwanego w ramach osiedla Migdałowa I. Pozwany wskazywał niczym nie uzasadnione, 

dyskryminujące go postanowienia aneksów zawartych przez spółdzielnię z inwestorem zastępczym i 

przedstawiał wyliczenia z których wynikało, iż wpłacił do spółdzielni więcej, niż przypadało 

proporcjonalnie na jego segment. Próba przerzucenia znacznej części kosztów budowy osiedla na 

właścicieli domów szeregowych musi zostać zdemaskowana. Wskazane opinie wykażą to jednoznacznie. 

Domy szeregowe wznoszone pod roboczą nazwą budynku S1 nie różniły się znacząco po 

względem powierzchni, ani kubatury od pozostałych budynków. Budynek S1 był większy od budynków 

S2 i S3, a mniejszy od S4 i S5. Także powierzchnia zabudowy mieści się w średniej osiedla. Odpowiednie 

dane znajdują się w decyzji 245/D/00/MU. Budynek S1 nie posiadał ponadto głębokich fundamentów, co 

wiązałoby się z kosztownymi robotami ziemnymi, nie został wyposażony w windy, systemy wentylacji, 

ani elektrycznie otwierane drzwi garażowe. Weryfikacja zasadności ustaleń aneksów do umowy z 

inwestorem zastępczym pozwoli potwierdzić, iż nastąpiło bezzasadne przerzucenie znacznej części 

kosztów budowy na właścicieli domów szeregowych. 

Opracowana przez panią Marię Fuchs opinia ma liczne wady, co czyni ją całkowicie nieprzydatną 

dla rozstrzygnięcia. Biegła nie zapoznała się z umowami o zastępstwo inwestorskie, aneksami i 

załącznikami do umowy. Tymczasem faktury na które biegła się powoływała odwołują się do 



postanowień umów i zakresu robót określonych w załącznikach do tych umów. Stąd konieczność 

poznania wszelkich materiałów źródłowych. 

Zastrzeżenia do opinii pani Marii Fuchs zostały sformułowane w pismach procesowych z 05-06-

2012 i 07-01-2013. Również udzielane w dniu 25-02-2013 na rozprawie wyjaśnienia nie były 

zadowalające. Podstawowe mankamenty opinii pani Marii Fuchs są następujące: 

1. Przed sporządzeniem opinii biegła wyrobiła sobie zdanie na podstawie akt sprawy IIIC 1154/00, 

co wykluczyło obiektywne spojrzenie na zagadnienie. 

2. Biegła nie zapoznała się z umowami zawartymi przez spółdzielnię z wykonawcami, ani z 

aneksami do tych umów, a jedynie zrobiła zestawienie wystawionych przez wykonawców faktur. 

3. Biegła nie rozróżniała pojęcia powierzchni użytkowej budynku i pojęcia powierzchni użytkowej 

mieszkań (powierzchni mieszkalnej). 

4. Biegła stosowała wielkość powierzchni użytkowej budynku we wzorach zdefiniowanych przez 

radę nadzorczą spółdzielni , gdzie powinna zastosować powierzchnię użytkową mieszkań 

(powierzchnię mieszkalną). 

5. Biegła nie określiła jednolitych kryteriów dla rozliczania budynków wznoszonych w ramach 

wspólnego zadania inwestycyjnego. 

6. Dokonując podziału kosztów pośrednich i ogólnych pomiędzy poszczególne budynki w 

pierwszym wariancie użyła powierzchni użytkowej budynków zamiast powierzchni użytkowej 

mieszkań (powierzchni mieszkalnej), a w drugim wariancie za podstawę biegła przyjęła 

powierzchnię użytkową mieszkań (powierzchnię mieszkalną) w budynkach wielorodzinnych, zaś 

powierzchnię całkowitą w budynkach jednorodzinnych. 

7. Biegła do kosztu budowy segmentu pozwanych doliczyła dodatkowo hipotetyczny koszt budowy 

garażu, na który wykonawca nie wystawił osobnej faktury, a zatem doliczyła koszt, który nie 

został przez spółdzielnię poniesiony. 

8. Biegła nie sporządziła opinii według jednolitych kryteriów – albo umowa 210, albo zasady 

określone przez spółdzielnię – ale w sposób dowolny mieszała postanowienia zawarte obydwóch 

regulacjach. 

9. Opinia biegłej zawiera błędy rachunkowe, czego przykładem jest brak odjęcia hipotetycznego 

kosztu garażu we wzorze na średnik koszt budowy. 

10. Biegła bezrefleksyjnie powieliła zawierające błędy wyliczenia z opracowanej równolegle opinii w 

podobnej sprawie XXIV C 174/10. 

 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 

 


