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Sąd Okręgowy w Warszawie

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
II Wydział Cywilny
Warszawa , ul. Ogrodowa 51a

sygn. akt: II C 7/12

Powódka: SM „Przy Metrze”
Pozwany: Zbigniew Sarata

wartość przedmiotu zaskarżenia : 35.498 zł
opłata: 1.775 zł

APELACJA POZWANEGO
Działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone mi przez Pozwanego Zbigniewa Saratę

zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 13.11.2012 r. w sprawie II C
7/12 w części , tj. w zakresie pkt. I i III .

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam :
1) naruszenie art. 328 § 1 KPC poprzez nieodniesienie się przez Sąd do wszystkich zarzutów

podnoszonych przez Pozwanego w toku postępowania ;
2) naruszenie art. 386 § 6 KPC poprzez dokonanie ustaleń faktycznych sprzecznych z

ustaleniami Sądu Okręgowego zawartych w wyroku z dnia 24.04.2009 r. ;
3) naruszenie art. 386 § 6 KPC poprzez dokonanie oceny prawne roszczenia w sposób sprzeczny

z wykładnią zawartą w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 24.04.2009 r. ;
4) naruszenie art. 233 § 1 KPC poprzez pominięcie dowodu na istotną różnicę PUM

(powierzchni użytkowej mieszkań) pomiędzy podstawą naliczeń stosowną przez powoda, a
rzeczywistą wynikającą z dokumentów uzyskanych z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, a
znajdujących się w aktach sprawy ;

5) błędną ocenę materiału dowodowego sprawy , w szczególności opinii biegłej Małgorzaty
Chroli prowadząca do błędnych ustaleń faktycznych , iż koszty wyliczone w tej opinii i
prezentowane przez Powódkę są rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Spółdzielnię na
nieruchomość Pozwanego ;

6) błędną interpretację art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych prowadzącą do
nieuzasadnionego obciążenia Pozwanego obowiązkiem wnoszenia opłat na fundusz
remontowy w wysokości , której nie będzie miał nigdy szansy spożytkować w związku ze
swoją nieruchomością ;

7) nieuzasadnione rozdzielenie połączonych do wspólnego rozpoznania i orzekania 2 żądań
Spółdzielni (za 2 kolejne okresy w identycznym stanie faktycznym) w oparciu o nieistniejący
wniosek strony powodowej .

W związku z podniesionymi powyżej zarzutami wnoszę o:



1) zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości wraz zasądzeniem
kosztów procesu za obie instancje sądowe , względnie

2) uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania .

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy zasądził od Pozwanego Zbigniewa Saraty na rzecz
powodowej Spółdzielni kwotę 35.497,64 z ustawowymi odsetkami od dnia 01.08.2006 do dnia zapłaty
w pozostałej części powództwo oddalając oraz ustalił zasady ponoszenia kosztów procesu .

W uzasadnieniu Sąd wskazał , iż Pozwany jest posiadaczem spółdzielczego prawa do domu
jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 188,75m2 i z tego tytułu jest obowiązany uiszczać opłaty
eksploatacyjne za całą zajmowaną powierzchnię . Sąd ustalił , iż na użytkowym poddaszu i w garażu
jest instalacja centralnego ogrzewania . Wysokość opłat została ustalona przez Sąd w oparciu o opinię
biegłej Małgorzaty Chroli , którą Sąd uznał za „jasną, spójną, rzeczową” , w sposób prawidłowy
ustalająca wysokość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na nieruchomość
Pozwanego .

Jedynym uwzględnionym przez Sąd zarzutem Pozwanego był zarzut przedawnienia roszczeń
pochodzących sprzed dnia 22.06.2003 r. .

Z takim rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego nie sposób się zgodzić .

Na wstępie należy wskazać , iż dokonywaniu oceny niniejszej sprawy Sąd Rejonowy pominął
zupełnie stanowisko Sądu Okręgowego , który uchylił uprzednio wydany wyrok i nakazał
przeprowadzenie postępowania ponownie . Sąd Rejonowy – zgodnie z treścią art. 386 § 6 KPC – jest
związany oceną prawną dokonaną przez Sąd Okręgowy i zaleceniami wydanymi przez ten Sąd .
Jednak zapoznając się z pisemnym uzasadnieniem wyroku nietrudno oprzeć się wrażeniu , że Sąd
orzekający o tym zapomniał .

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 24.04.2009 r. zwrócił uwagę na lakoniczność
ustaleń faktycznych w poprzednim rozstrzygnięciu , tymczasem ustalenia faktyczne dokonane przez
Sąd w zaskarżonym wyroku również trudno uznać za wyczerpujące . Poza wskazaniem kwot rzekomo
należnych od Spółdzielni (wskazanych jako rzeczywiste koszty) i kwot wpłaconych przez Pozwanego
, brak jest tam pogłębionych ustaleń co do składników tych kwot oraz podstawy ich wyliczenia .

Sąd w sposób zupełnie bezkrytyczny wskazał powierzchnię segmentu oraz fakt , że na
poddasze i do garażu doprowadzono instalację centralnego ogrzewania. Tymczasem ustalenia te nie
znajdują oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym , a Sąd nie wskazuje na jakich konkretnie
dowodach oparł takie właśnie ustalenia .

Poza lakonicznością tych ustaleń należy zwrócić uwagę , iż są one sprzeczne z ustaleniami
dokonanymi przez Sąd Okręgowy , szczególnie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
znajdującego się na poddaszu . Sąd Okręgowy na podstawie istniejącego w dacie orzekania materiału
dowodowego wyraźnie stwierdził , że poddasze to nie jest ogrzewane , wobec czego Sąd Rejonowy
był tym ustaleniem związany . Ustalenie takie nie zasługuje na uwzględnienie i prowadzi do wniosku ,
że wszystkie wyliczenia dokonane przez biegłą w oparciu o to ustalenie są nieprawidłowe . Jak mogą
być bowiem prawidłowe wyliczenia dokonane w oparciu o powierzchnię , która faktycznie nie była
powierzchnią ogrzewaną ?

Biegła w czasie wizji lokalnej ustaliła, iż na poddaszu domu pozwanego nie ma i nigdy nie
było zainstalowanych kaloryferów, napisała to w opinii i potwierdziła na rozprawie w dniu 3 sierpnia
2012. Istniejący składnik instalacji CO jest niekompletny i dopiero ewentualnie w przyszłości może
umożliwić ogrzewanie poddasza.

Zresztą biegła w tym zakresie oparła się tylko i wyłącznie na wyliczeniach dokonanych przez
firmę VITERRA działającą na zlecenie Spółdzielni . Tymczasem wyliczenia te były oparte o
nieprawidłowe dane (wielkość powierzchni ogrzewanej) zapewne w wypadku każdego segmentu w
nieruchomości przy ul. Lanciego 9 , co obarcza te wyliczenia znaczącym błędem , nawet biorąc pod
uwagę fakt , iż były oparte o wskazanie  pobranego  ciepła . Jak bowiem wynika z wyliczeń
załączonych do opinii koszty stałe c.o. były dokonywane w oparciu o zawyżoną powierzchnię



segmentu , tym samym Sąd Rejonowy pozostaje w błędzie , iż nie miało to wpływu na wysokość
kosztów.

Ponadto biegła przyjmując do wyliczenia koszty c.o. wyliczyła odsetki za opóźnienie w
płatnościach biorąc pod uwagę wysokość i terminy zaliczek na te koszty. Wysokość zaliczek wynikała
z zawyżonej powierzchni ogrzewanej , w sposób oczywisty wypacza prawidłowość wyliczenia w tym
zakresie . Coroczne obliczenie zużycia ciepła także zawiera zawyżony składnik stały - mocy
zamówionej.

Odrębną kwestią – poza zgodnością z zaleceniami i ustaleniami Sądu Okręgowego - jest
prawidłowość ustaleń faktycznych dokonana przez Sąd .

Ustalenia te zostały oparte w zasadzie wyłącznie na treści opinii biegłej Małgorzaty Chroli ,
którą to opinię Sąd uznał za „jasną , spójną, rzeczową i sporządzoną przez osobę posiadającą
wymagane kwalifikację zawodowe” .

Z taką oceną fachowości opinii biegłej Chroli nie sposób się zgodzić , gdyż opinia ta nie
stanowi wyliczenia rzeczywistych kosztów użytkowania segmentu zajmowanego przez Pozwanego ,
lecz powiela błędy poprzedniej biegłej , której opinia została zdyskwalifikowana w orzeczeniu Sądu
Okręgowego .

Trudno się zgodzić z ustaleniem Sądu , iż biegła nie ustalała wysokości opłat w oparciu o
stawki wyznaczane przez organy Spółdzielni , gdyż oparła się na corocznych sprawozdaniach biegłych
rewidentów badających bilanse Spółdzielni .

Ustalenie takie jest sprzeczne z literalnym brzmieniem opinii biegłej Chroli , która wyraźnie
wskazała stawki wynikające z uchwał Rady Nadzorczej Powódki (str.9-13 opinii) oraz z
wyjaśnieniami złożonymi na rozprawie w dniu 03.08.2012 r. , w których wyraźnie wskazała , że są to
kwoty zaliczek określanych przez organy Spółdzielni , które podlegały zmianie w wypadkach zmiany
tych wartości w uchwałach . W takiej sytuacji , planowane koszty nie mogą być podstawą do
określenia kosztów rzeczywistych , gdyż są tylko prognozą tych kosztów , a weryfikacja tej prognozy
była zadaniem biegłej , która temu zadaniu nie sprostała . Natomiast strona powodowa – mimo
ciążącego na niej obowiązku – nie wykazała rzeczywistości dochodzonych kosztów i po zapoznaniu
się z opinią biegłej nie uczyniła nic , aby błędy biegłej naprawić .

Gdyby biegła oparła się na  sprawozdaniach finansowych biegłych rewidentów badających
kolejne bilanse powodowej Spółdzielni, to zaliczkowe kwoty zostałyby zapewne zmienione , gdyż
niemożliwym byłoby uzyskanie takiej sytuacji , w której wysokość planowanych kosztów była
idealnie taka sama jak poniesionych .

Zresztą nawet gdyby opinia biegłej została oparta na sprawozdaniach finansowych biegłych
rewidentów badających kolejne bilanse powodowej Spółdzielni , to również nie wskazywałyby
rzeczywistych kosztów Spółdzielni ponoszonych w związku z segmentem Pozwanego , bo dane takie
nie wynikają wprost z takich sprawozdań , które są zbiorczym rozliczeniem wszystkich kosztów
poniesionych przez Spółdzielnie , które niekoniecznie muszą pozostawać w związku z kosztami
przypadającymi na segment Pozwanego . Biegły rewident nie bada wtedy , czy koszty są prawidłowo
przypisane i rozliczone na poszczególne nieruchomości , lecz bada jedynie prawidłowość działań
księgowych w aspekcie całej działalności Spółdzielni . Istnieją jednak dokumenty polustracyjne, które
wskazują nadwyżki przychodów nad wydatkami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Za
przykład można podać „Protokół z lustracji ustawowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Przy
Metrze”  opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. Z protokołu
wynika, iż nieruchomość Lanciego 9 (w tym segment 9B) wykazuje systematyczny wzrost nadwyżki
ustalonych opłat nad ponoszonymi kosztami (karta 1179, druga strona) do 2,45 zł/m2.

Już tylko pobieżna analiza stawek naliczanych przez Spółdzielnię w zakresie podatku od
nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie prowadziła do wniosku , że opłaty te są zawyżone .
Proste matematyczne działania polegające pomnożeniu powierzchni segmentu i powierzchni gruntu
zajmowanego przez segment pokazałaby , iż stawki te nie są rzeczywistymi stawkami , które
Spółdzielnia odprowadza stosownym organom podatkowym , czy miejskim . Biegła w trakcie
rozprawy nie potrafiła nawet wyjaśnić pochodzenia i wysokości stawek podatku od nieruchomości i



opłat za wieczyste użytkowanie gruntu , podstaw do ich oznaczenia i sposobu ich przeliczenia na
segment Pozwanego . Przyznała , że nie dokonała ich weryfikacji , co dyskwalifikuje prawidłowość jej
rozliczenia .

Pozwany wykazał (k. 571), że przyjęte przez spółdzielnie stawki podatków od budynków,
podatków gruntowych oraz opłat za dzierżawę gruntu są dwukrotnie wyższe od należnych (k. 615-
620).  Biegła natomiast odpowiadając 3 sierpnia 2012 r. na pytania pełnomocnik Pozwanego
ograniczyła się do stwierdzenia, iż „z jej wiedzy zawodowej wynika, że wysokość podatku od
nieruchomości w każdej dzielnicy była różna”.  Nie pamiętała też, czy „dokumenty spółdzielni
opiewały na wieczyste użytkowanie, czy na dzierżawę gruntu”. Już tylko takie wyjaśnienia całkowicie
podważają jej fachowość …

Nie można również tracić z pola widzenia , iż nie można utożsamiać kosztów ponoszonych
przez jednostkę zarządzającą z kosztami przypadającymi na daną nieruchomość . W tym zakresie
należy powołać uchwałę SN z dnia 29.05.2000 r. – III CZP 10/00 , LEX 40101, który wyraźnie
wskazuje na takie rozróżnienie , co poddaje w wątpliwość obciążenie taką samą stawką eksploatacyjną
wszystkich nieruchomości Spółdzielni . Rzeczą Spółdzielni jest udowodnienie , że koszty oznaczone
jako eksploatacyjne są takimi w rzeczywistości i są ponoszone w interesie nieruchomości Pozwanego .

Sąd Rejonowy wydając zaskarżone orzeczenie nie odniósł się także do zarzutów
podnoszonych w toku procesu przeciwko żądaniu pozwu , a tym samym uniemożliwił kontrolę
instancyjną w tym zakresie . Do zarzutów tych nie odniosła się również biegła Chrola , a powinna to
zrobić , bo zostały sformułowane przed dopuszczeniem dowodu z jej opinii i w przeważającej części
dotyczyły bezpośrednio spraw rozliczeniowych . I tak :

 Sąd i biegła nie wzięli pod uwagę zarzutu nieproporcjonalności w rozliczeniach kosztów całej
nieruchomości , w której znajdują się domy wielomieszkaniowe i segmenty . Mieszkania w
domach wielomieszkaniowych są rozliczane według powierzchni mieszkalnej , natomiast
segmenty według powierzchni całkowitej . W tym wypadku aż nadto widać dysproporcję
pomiędzy sposobem rozliczania , co z kolei ma istotny wpływ na wysokość naliczeń.
Ponieważ powierzchnia całkowita jest większa niż powierzchnia mieszkalna – opłaty
naliczane segmentom są zawyżone o iloczyn różnicy powierzchni i wysokości naliczenia .
Jeśli wysokość kosztów miała być rozliczana w sposób sprawiedliwy powinno to być
czynione według jednolitych zasad .
Nie można również zapominać że koszty eksploatacji w budynkach mieszkaniowych są
istotnie wyższe , gdyż większe są powierzchnie wspólne . Natomiast w wypadku segmentów
koszty te są minimalne z uwagi na fakt wyłącznego korzystania z przyznanych powierzchni
przez osoby uprawnione co do praw do segmentów i brak możliwości dostępu . Większość
usług zapewnianych w domach wielomieszkaniowych mieszkańcy segmentów zaspokajają we
własnym zakresie . Biegła , a przede wszystkim Sąd w żaden sposób nie wzięli tego pod
uwagę .
Przyjęty sposób rozliczania powinien być więc jednolity dla wszystkich nieruchomości .
Skoro mieszkania są rozliczane według powierzchni użytkowej , to również i segmenty
powinny być rozliczane według tej powierzchni , co powoduje , iż w wypadku Pozwanego
powierzchnia rozliczeniowa wynosi nie 193,08m2 , lecz 128,18m2. Wielość ta wynika z
decyzji 245/D/00/MU Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów. Decyzja została wydana na
podstawie zestawień powierzchni sporządzonych przez inspektor nadzoru budowlanego
Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze – inż. Mirosława Siennickiego. Na karcie 1001
znajduje się zestawienie powierzchni w świetle ścian surowych dotyczące wszystkich 16
segmentów (budynek S1). Powierzchnia całkowita wynosi 3112 m2, zaś powierzchnia
użytkowa mieszkań (PUM) 2066 m2. Powierzchnia całkowita jednego segmentu w świetle
ścian surowych wynosi zatem 194,5 m2, zaś PUM 129,125 m2. Uwzględniając proporcjonalną
poprawkę na powierzchnię w świetle tynków otrzyma się właśnie 128,18 m2.
Powierzchnia poddasza (50,54m2) oraz garażu (16,53m2) nie powinna być brana pod uwagę
przy rozliczaniu kosztów użytkowania powierzchni mieszkalnej . To również wpływa na



wysokość wyliczonych przez biegłą kosztów , które w tej sytuacji są zawyżone i nie
odzwierciedlają kosztów rzeczywistych .

 Pozwany zwracał również uwagę , iż opłata ponoszona przez niego za garaż jest równa (co do
stawki) kosztom eksploatacji powierzchni mieszkalnej . W garażach podziemnych miesięczna
opłata za jedno stanowisko wynosi 61 zł. Na podstawie danych zawartych w decyzji
245/D/00/MU można określić stawkę opłaty za metr kwadratowy garażu podziemnego. Na
przykładzie budynku S2, gdzie jest 20 stanowisk, a  powierzchnia garażu wynosi 622 m2

można wyliczyć stawkę opłaty za 1 m2, która wynosi 1,96 zł/m2. W segmencie pozwanego zaś
ponad 5 zł/m2. Tymczasem całą obsługę tego garażu Pozwany zapewnia sobie we własnym
zakresie , a Powodowa Spółdzielnia nie wykonuje żadnych czynności w tym zakresie . Sąd
zarzut ten zupełnie pominął , a biegła w ogóle nie wyjaśniła .

 Pozwany zwracał również uwagę na zawyżone powierzchnię podlegające sprzątaniu , gdyż do
powierzchni sprzątanej wliczała powierzchnie garaży wielostanowiskowych . Chodzi również
o inne czynności porządkowe wykonywane przez dozorców i firmy zewnętrzne, jak
konserwacja zieleni wokół budynków wielorodzinnych, sprzątanie klatek schodowych w
blokach, konserwację domofonów, czy nawet wywieszanie flag w święta państwowe.
Pozwany w swoim domu sam wymienia żarówki, dba o oświetlenie numeru porządkowego,
odśnieża posesję i wykonuje pozostałe czynności dozorcy. Nie ma podstaw do obciążania
Pozwanego tego typu kosztami . Nie wyjaśniła tego ani biegła , ani Sąd .

 Pozwany zwracał również uwagę na brak rzeczywistości kosztów w świetle uchwały SN z
29.05.2000 r. – III CZP 10/00 (o czym była mowa powyżej) .

Brak odniesienia się do tych zarzutów przez biegłą pozwala na podniesienie zarzutu , iż
wyliczenia zawarte w jej opinii są obarczone istotnymi błędami i z całą pewnością nie są
odwzorowaniem rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię. Jest to uchybienie , na które
powinna zwrócić uwagę Powódka , gdyż to jej zadaniem było wykazanie, iż koszty dochodzone w
niniejszym postępowaniu są kosztami rzeczywistymi . Mimo tych uchybień w opinii , nie poszły za
nimi żadne wnioski dowodowe ze strony Powódki , co powoduje , iż w chwili obecnej błędy te nie
mogą podlegać korekcie .

Jeśli zaś chodzi o Sąd , który w ogóle nie odniósł się do podniesionych zarzutów , to należy
mu zarzucić naruszenie art. 328 § 2 KPC polegające na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności
sprawy .

Odrębną kwestią jest sądowa ocena zarzutu braku podstaw do naliczania opłat na fundusz
remontowy Spółdzielni . Oczywiście prawidłowe jest wskazanie przez Sąd przepisu art.6 ust.3 ustawy
o spółdzielniach , który stanowi podstawę do obciążania osób posiadających prawa do lokalu opłatami
na fundusz remontowy .

Zgodnie ze wskazanym przepisem (w brzmieniu obowiązującej do 2007 roku) SM Przy
Metrze nie miała prawa tworzyć funduszu remontowego, gdyż przepis dotyczył tylko zasobów
mieszkaniowych stanowiących mienie spółdzielni.

Pozwany podnosił problem braku podstawy prawnej do naliczania opłat eksploatacyjnych na
podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokalu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z 15 grudnia 2000 określiła przedmiot działalności spółdzielni. Zgodnie z Art. 1 ust. 2 pkt. 3 domy
jednorodzinne mogą być w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów, a nie w celu
ustanawiania spółdzielczych praw własnościowych.

Należy również zwrócić uwagę, iż budynek pozwanego został wybudowany na gruncie
nie będącym ani własnością spółdzielni, ani będącym w jej użytkowaniu wieczystym. Nie jest
zatem mieniem spółdzielni budynek zajmowany przez pozwanego. Zgodnie z Art. 1 ust. 5 aby
zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia spółdzielnia powinna zawrzeć odpowiednią
umowę z właścicielem tej nieruchomości. Powód takiej umowy nie przedstawił.

Nie można również tracić z pola widzenia faktu , iż w zakresie nieruchomości , w której
znajduje się segment Pozwanego , Spółdzielnia nie wykonuje żadnych prac remontowych , gdyż w
segmentach i na działce wokół są one wykonywane przez mieszkańców , a pozostała część wspólna ,



to droga , która remontowana nie była . W tej sytuacji , osoby posiadające prawa do segmentów
finansują remonty w budynkach wielomieszkaniowych , a wpłaty przez nich wnoszone nie zostaną
nigdy spożytkowane na ich nieruchomości z uwagi na brak substratu remontowego . Stąd też opłaty na
ten fundusz dla właścicieli segmentów powinien być zróżnicowany ze wskazaniem na niższe opłaty .
Biorąc pod uwagę wysokość ustalonych stawek – Pozwany miał obowiązek wnieść na rachunek
Spółdzielni kwotę ok.50.000 zł za okres ostatnich 10 lat …

Już na sam koniec należy wskazać , iż Sąd Rejonowy bez żadnych podstaw prawnych dokonał
rozłączenia dwóch sprawo zapłatę połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ,
powołując się w ustnym uzasadnieniu na potrzebę dopuszczenia dowodu z kolejnej opinii
uzupełniającej , mimo braku wniosku pochodzącego od stron niniejszego postępowania .

Czynność rozdzielenia obu spraw powinna zostać dokonana odrębnym postanowieniem , które
powinno zawierać uzasadnienie . Ustne uzasadnienie Sądu w tym zakresie kłóci się z dokumentacją
znajdującą się w aktach sprawy , gdyż strona powodowa nie składała dodatkowych wniosków o
uzupełniającą opinię biegłej , a Sąd – przy działaniu przez obie strony przy pomocy profesjonalnych
pełnomocników – ie ma uprawnień do podejmowania działań z urzędu , gdyż to naruszałoby zasadę
kontradyktoryjności i równości stron procesu . Zdaniem strony pozwanej obie sprawy , które Sąd miał
rozpoznać powinny zostać rozstrzygnięte w jednym wyroku .

Z tych wszystkich względów , wnoszę jak na wstępie .
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