
I Biuro Podawcze
I Godziny urzedowania:
I Pn 8:30-18:00
IWt-pt 8:30 - 15:30
I
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ICzytelnia akt
IGodziny urzedowania:
IPn 8:30-18:00
IWt-Pt 8:30 - 15:30
I tel. 22 440-60-08, 440-60-27
I boLczytelnia@warszawa.so.gov

I Biuro Obstugi Interesant6w
IGodziny urzedowania:
IPn 8:30-18:00
IWt-Pt 8:30 - 15:30
ITel. 022440-31-70 do 78
I boi@warszawa.so.gov.pl

Pismo nie wymaga podpisu wlasnoreczneqo na podstawie§19 ust. 4 zarzadzenla Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariat6w sadowych oraz innych dzial6w administracji sqdowej jako wlasciwie
zatwierdzonew sadowymsystemie teleinformatycznym.

Oddanie pisma procesowego w urzedzie pocztowym jest r6wnoznaczne z wniesieniem
go do sadu.

Odpowiedz na apelacje rnozna wniesc w terminie dwutygodniowym od niniejszego
doreczenia wprost do Sqdu II Instancji.

POUCZENIE

sekretarz sadowy
Karolina Rozbicka

Sad Okreqowyw Warszawie XXIV Wydziat Cywilny w sprawie
z pow6dztwa Sp61dzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
przeciwko Zbigniewowi Saratie, Zofii Maciejewska-Saratie
dorecza Panu odpis apelacji wniesionej w dniu 17.07.13 r. ( data prezentaty
22.07.131'.)

DORE;CZENIE

ul.Lanciego 98
02-792 Warszawa

Pan
Zbigniew Sarata

Sygn. akt XXIV C 830/11
Dnia 29 lipca 2013r.
w odpowiedzi nalezy podac sygn. akt

S~d Okr~gowy w Warszawie
XXIV Wydzial Cywilny
AI. Solldarnoscl 127
00-898 Warszawa
fax 022-440-42-64



1) w oparciu 0 materiat dowodowy zgromadzony w sprawie brak jest podstaw do
obciazenia kosztami budowy domu jednorodzinnego z garaiem pozwanych zgodnie
z uchwala Rady Nadzorczej pow6dki nr 47/2001 z dn. 10.09.2001 i zatacznika do
tej uchwaty pod tytutem Rozliczenie osiedla Migdatowa l-podzlat koszt6w, pOZ.57

oraz indywidualnym rozliczeniem koszt6w budowy domu pozwanych z dn.

Zaskarionemu wyrokowi zarzucam:

1. naruszenie przepisow prawa procesowego, tj. art. 233 kpc przez przekroczenie granic swobodnej
oceny dowodow prowadzqcej do ustalenia przez Sad, lz:

Dzlalajac w imieniu powodki (sktadam petnomocnictwo, dowod uiszczenia optaty skarbowej od
petnomocnictwa oraz odpis z KRSpowodkl] zaskariam wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dn.
4 czerwca 2013 r., sygn. akt XXIVC 830/11, ktorego odpis z uzasadnieniem doreczono powodce
w dniu 4lipca 2013 r., w czesci dotvczace] kwoty 25.556,39 zt.

Apelacja pow6dki

Od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie z dn. 4 czerwca 2013 r.,
sygn. akt XXIV C830/11

Sygn. akt XXIV C830/11

W.p.z.: 25.556,39 zt

Zbigniew Sa rata
Zofia Maciejewska-Sarata
ul. Lanciego 9b
02-792 Warszawa

Pozwani:

repro przez r.pr. Andrzeja Franczaka
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. W'lwozowa 8 lok. 202
02-796 Warszawa

SM IIPrzy Metrze
ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa

Pow6dka:

Sqdu Okregowego
wWarszawie
XXIVWydziat Cywilny
AI. Solidarnosci 127
00-898 Warszawa

za posrednictwern:

SqdApelacyjny
wWarszawie
Wydziat Cywilny
PI. Krasiriskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Warszawa, 17 lipca 2013 r.O_OPI$KANCEU\R\'~ R/\OCY PR.~,V\fNEGO
(:=ldcaprav!ny /\ncllzej t-ranczak
V A' k ""202-796 \Narsz:avra. \N2{,NOZO\Va c 10. ' ..('0

telifax 22 406 31 2,1 kOnl.603·054-899
e-mail: @\



Z sentencji i tresci uzasadnienia wyroku SaduOkregowego w Warszawie z dn. 4 czerwca 2013 r.,
sygn. akt XXIV C 830/11, wynika, iz Sad nie uwzglednil powodztwa Spoldzielni co do kwoty
25.556,39 zt z nastepujacvch przyczyn:

1) przy ustaleniu ostatecznego kosztu budowy domu jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej pozwanych Sad opart si~ na ustaleniach z opinii biegtej Marii Fuchs, ktora
ustalajac wvsokosc doptaty do wktadu budowlanego przypadajqcego na dom
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Uzasadnienie

2. uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzone] czesci i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sad I Instancji, z pozostawieniem temu Sadowi kwestii kosztow postepowania
apelacyjnego.

ewentualnie 0:

1. uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzone] czesci i jego zrniane poprzez orzeczenie, iz
pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Saratazaptacicmaja powodowej SM .Przv Metrze"
w Warszawie kwote 91.078,13 ztwraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 listopada 2001 r. oraz
orzeczenie 0 kosztach postepowania wedtug norm przepisanych,w tym 0 kosztach zastepstwa
procesowego,

Podnoszacww. podstawy zaskarienia wnosze0:

2) art. 65 kc przez bledna wvkladnie oswiadczeriwoli stron wvnikajacvch z zawartej umowy,
polegajaca na przvjeciu, iz koszt budowy garazu oraz koszt budowy czesci mieszkalnej
nalezv zroznicowac, pomimo, iz Spoldzielnia w umowie z pozwanym wvraznie okresliia
sposob ustalenia wvsokosci tego kosztu poprzez ustalenie ceny kosztow budowy 1 m2

domu jednorodzinnego pozwanegowraz z garazern, ktorv ostatecznie miat odpowiadac
rzeczvwiscie poniesionym kosztom na wybudowanie domu jednorodzinnego pozwanego
wraz z garaiem,

1) art. 226 ustawy prawo spoidzielcze (obecnie art. 177 i art. 18 ust. 2 ustawy
o spoidzielnlach mieszkaniowych) przez przvjecie w konsekwencji, iz pozwani nie sa
zobowiqzani do poniesienia ostatecznie ustalonych kosztow budowy na zasadach
okreslonvch w umowie i statucie pomimo, iz koszty te rzeczvwiscie zostaty poniesione
przezSpoldzlelnie,

3. aw zwiazku z powvzszvmnaruszenieprzepisow prawa materialnego, tj.:

2. co doprowadzito do nierozpoznania sprawy w zaskarzonej czesci, mimo zebranego w sprawie
materiatu dowodowego,

2) koszty budowy garazu nalezv ustalicw nizszejwvsokosci,wg. cennikow "WACETOP", nie
powiekszajac odpowiednio kosztow budowy czesci mieszkalnej, co doprowadzito do
ustalenia przez Sad koszt6w budowy domu jednorodzinnego poniiej rzeczywistych
koszt6w budowy, ustalonych przez biegla, pomimo, iz koszty te rzeczvwiscie zostaty
poniesione przezSpoidzielnie cowynika zopinii biegtej,

16.10.2001 r., skorygowanego pismem z dn. 23.10.2003 r., pomimo, lz z wiazacej

strony umowy, Zasad rozliczania inwestycji budowlanych w Spoldzielni, a takze
z dokurnentow zrodlowvch stanowiacvch podstawe sporzadzenia opinii biegtego wynika
okolicznosc poniesienia tych kosztow,
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2) przy ustaleniu ostatecznego kosztu budowy domu jednorodzinnego pozwanych Sad
dokonat wariantu rozliczenia kosztow budowy tego domu (jednego z kilku
zaproponowanych przez biegta), zgodnie z ktorvrn koszty budowy garazu nalezvustalic
w nizsze]wvsokosci,wg. cennik6w "WACETOP", nie powiekszajacodpowiednio kosztow
budowy czescimieszkalnej,co doprowadzitodo ustalenia przezSadkoszt6w budowy domu
jednorodzinnegoponize]rzeczywistychkosztowbudowy, ustalonychprzezbiegla.

I. Rzeczywiste koszty budowy wg. opinii biegtej.

1. Biegiaw pierwszej kolejnosciustalila, w oparciu 0 dane zrodlowe, rzeczywistykoszt budowy
caiego zadania inwestycyjnego"Migdatowa I", w sklad ktorego wchodziio m.in. budowa 16
dornow jednorodzinnych (dalej "S-I"). Biegla nie zaliczytado kosztow budowy calego zadania
inwestycyjnego"Migdatowa I":
- kwoty 114.939,40zt (str. 10 opinii, pkt. 2.1 - dokument PK-451),poniewai jej zdaniem
roboty wymienione w tym dokumenciezostalv wykonanew 98%aniew 100%,
- kwoty 66.776,75 zt (str. 11 opinii, pkt. 2.1 - dokument PK-452), poniewai roboty
wymienionew tym dokumencier6wniei nie zostalv jej zdaniemwykonanew 100%}.

Powodka stoi na stanowisku, ii nie zaliczenie tych kosztow do kosztow budowy zadania
inwestycyjnego jest bezzasadne.Gdyby kanalizacja deszczowa, sanitarna, siec co, siec
wodociqgowa, gazowa, energetyczna,kanalizacjateletechniczna i zieleri nie byty wykonane
w caiosci, nie zostatyby odebrane przez wlasciwe sluzbv (jak MPWiK, Gazownie, Zaklad
Energetyczny) a Spoldzlelnia nie uzyskatabydecyzji Gminy zezwalajqcej na uzvtkowanie
wybudowanego osiedla. Do pomvsleniajest, ze rnogla nie byewykonanaw calosci zieleri, ale
nie tak newralgicznei istotne elementy infrastruktury, jak wymienione wyiej sieci uzbrojenia
technicznego.Powyiszewskazuje,ii te elementy zostalvwykonanew calosci. Wskazacnalezv,
ii decyzja Gminy zezwalajqcana uzvtkowanie jest dowodem z dokumentu urzedowego
okreslonvrnwart. 244 § 1 k.p.c. Gminawydajqctaka decvzje(poweryfikacji budowy przezjej
urzednikow) zaswiadczvla, ii wszystkie roboty objete zezwoleniem na budowe zostalv
wykonane.Dowodten w toku postepowaniaw niniejszejsprawienie zostaiobalony.

2. Nastepnie blegla rozliczyta koszty posrednie i og61ne calego zadania inwestycyjnego
"Migdatowa I" w kwocie 17.612.069,76zt}w dwochwariantach- wg. powierzchni projektowej
oraz wg. powierzchni po pomiarach powykonawczych calego zadania inwestycyjnego
"Migdatowa I" i odniosla te kosztydo kosztow budowy 16 dom6w jednorodzinnych - ,,5-1",
takze w dwoch wariantach (wg. powierzchniprojektowej orazwg. powierzchni po pomiarach
powykonawczych)czesci,,5-1"(str. 11-12,pkt. 2.3opinii).

3. Po wykonaniu tych operacji blegla ustalita rzeczywistykoszt budowy (pkt. 2.4 i 2.5, str. 12
opinii):
- budynku ,,5-1" (16 domow jednorodzinnych)na 7.650.437,50 z! i kosztbudowy 1m2 w tym
budynkuna 2.462,90zt- wg. powierzchniprojektowej,
- budynku ,,5-1" (16 dornowjednorodzinnych)na 7.992.037,50 zt i kosztbudowy 1m2 w tym
budynkuna z!2.594,55zt- wg. powierzchnipowykonawczej.

4. Nastepnie od ustalonych przez siebie kosztow budowy caiego zadania inwestycyjnego
"Migdatowa I" biegta odjela kwote 1.156.480,18z! z tytutu odsetek bankowych od wplat
inwestorow, odsetek od inwestorow z tytutu nieterminowch platnosci rat i kar umownych od
wykonawcy i znowu rozliczviate kwote wg. powierzchniprojektowej orazwg. powierzchni po
pomiarachpowykonawczychcalego zadaniainwestycyjnego"Migdatowa I" i odniosla te kwote

pozwanych dokonata rozliczenia zadania inwestycyjnego "Migdatowa I"
z pornlnleclern kosztow czesci faktycznie wykonanych robot (str. 10 opinii, pkt. 2.1 -
dokument PK-451, str. 11 opinii, pkt. 2.1- dokument PK-452}, oraz bezzasadnie odjeta od
poniesionych kosztow budowy zadania inwestycyjnego kwote z tvtulu odsetek
bankowychod wplat inwestorow, odsetekod inwestorow z tvtulu nieterminowch platnosci
rat i kar umownychodwykonawcy;
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do "S-I", takze w dwoch wariantach (wg. powierzchni projektowej oraz wg. powierzchni po
pomiarach powykonawczych) pkt. 2.6.

Zdaniem powodki odjecie przez biegta kwoty 1.156.480,18 jest bezzasadne z nastepujacvch
powodow:

- odsetki bankowe biegla rozlicza rowno na wszystkich czlonkow, pomniejszajac koszt budowy
kazdego 1 m2 rowno: tymczasem poszczegolni czfonkowie przvstepowali do inwestycji
w roznvrn czasie jej trwania, wnosili zroznicowane raty i w r6i.nych wvsokosciach, jedni pfacili
raty terminowo, inni byli w zwtoce w ptatnosciach rat. Ponadto nie w kazdvrn czasie srodki
wplacone przez czlonkow wystarczafy na opfacenie faktur - Spoidzielnia musiafa wtedy
finansowac inwestvcje ze srodkow innych czlonkow, nie uczestniczqcych w inwestycji. Tych
okolicznosci blegla nie uwzglednia, Prowadzi to do pokrzywdzenia tych czlonkow, ktorzv
finansowali budowe swoich lokali dluze], wnosili wyisze raty i wnosili je terminowo kosztem
tych cztonkow, ktorzv przystqpili do inwestycji w poznlejszvm czasie, placili mniejsze raty lub
byli w zwloce z platnosciarni rat.

- rowniez odsetki od nieterminowych platnoscl rat wkiadu budowlanego biegfa rozlicza rowno
na wszystkich cztonkow, pomniejszajac koszt budowy kazdego 1 m2 rowno: w ten sposob
odsetki te "wracajq" w pewnej czesci do tych czlonkow, ktorzv nieterminowo pfacili raty
wkfadu budowlanego kosztem tych czlonkow, ktorzv te raty placili terminowo;

- kary umowne od wykonawcy sa tylko karami naliczonymi a nie sclagnietvmi przez powodke,
gdyi wykonawca ogtosii upadtosc, Wynika to posrednio z opinii biegiej, ktora wskazuje, ii
inwestycja bvla koriczona przez innego wvkonawce, Nie rnozna rozliczac pomiedzv cztonkow
inwestujqcych nlesciagnietvch kar, gdvz nie stanowia elementu rzeczywistych kosztow, Nadto
wvnikaja ze stosunku prawnego Iaczacego powodke z wvkonawca, ktorvch strona nie byli
inwestujqcy w swoje lokale czfonkowie Spoldzlelni.

5. Ostatecznie biegla ustalita nastepujace koszty budowy cafego budynku "S-I" (16 dornow
jednorodzinnych) i koszty budowy 1 m2 w tym budynku (pkt. 2.7, str. 13 opinii):
- wg. pow. projektowej - 2.403,31 zt/1m2 co przy pow. 3.112,20 m2 daje koszt budowy
calego budynku "S-I" w wvsokosci 7.479.581,38 zt,
- wg. pow. powykonawczej - 2.531,90 zt/1m2 co przy pow. 3.080,32 m2 daje koszt budowy
calego budynku "S-I" w wvsokosci 7.799.062,21 zl.

6. Odnoszac tak ustalone rzeczywiste koszty budowy calego budynku "S-I" (16 dornow
jednorodzinnych) i koszty budowy 1 m2 w tym budynku biegla przvjela rzeczywisty koszt
budowy domu jednorodzinnego pozwanych (pkt. 2.9, str. 140pinii):
- wg. pow. projektowej - 463.680,21 zt, co daje niedoplate wktadu budowlanego w kwocie
56.725,56 zt (niedoptata - pkt.VI, str. 15 opinii, wariant I),
- wg. pow. powykonawczej - 483.694,01 zt, co daje niedoplate wkfadu budowlanego
w kwocie 76.939,38 zt (pkt.VI, str. 16 opinii, wariant II).

7. Odnoszac sie do postawionego bieglej pytania, jakie byty rzeczywiste koszty budowy
powierzchni IIwewnqtrz domu jednorodzinnego" z rozbiciem na powierzchnie rnieszkalna
i pow. garazu biegia nie bvia w stanie ustalic rzeczywistych kosztow budowy tych powierzchni,
przvjela tylko, ze wedtug cennika "WACETOP" z okresu budowy koszt garazu powinien sie
ksztaltowac w granicach 1.500-1800 zf/1m2 co w przypadku garazu pozwanych daje kwote
23.400,00-28.080,00 zf (pkt. 9.2, str. 14 opinii), przvjmujac ostatecznie ten koszt w kwocie 1800
zt/lm2 to jest 28.080,00 zf (pkt. VI, str. 15-16 opinii, wariant la oraz Ila).

8. Biegla, ustalajac teoretyczny koszt budowy garazu pozwanych wg. cennika "WACETOP" na
kwote 28.080,00 zf pomniejszyfa bezzasadnie ustalony przez siebie rzeczywisty koszt budowy
segmentu 0 kwote :
- 9.41164 zt (37.491,64 zt minus 28.080,00 zt) - wg. pow. projektowej - ustalajac w tym
wariancie koszt budowy domu jednorodzinnego na kwote 454.068,57 zt i niedoplate wktadu
budowlanego na kwote 47.313,94 zt (pkt. VI,str. 15 opinii, wariant la},
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- 11.476,64 zt (39.497,64 zt minus 28.080,00 zl) - wg. pow. powykonawczej - ustalajac w tym
wariancie koszt budowy domu jednorodzinnego na kwote 472.276,37 zt i niedoplate wkladu
budowlanego na kwote 65.521,74 zt (pkt. VI, str. 16 opinii, wariant Ila).

9. Pomniejszenie przez biegta kosztow budowy garazu bez odniesienia sie do kosztow budowy
czescimieszkalnej jest bezzasadnez nastepujacvchpowodow:

1) rzeczywisty koszt budowy domu jednorodzinnego pozwanych, ustalony przez biegla
wg. pow. projektowej wynosi 468.645,45 zt (pkt. 2.9.1 lit. a, str. 14 opinii), a nie kwote
454.068,57 zt, zaswg. pow. powykonawczej wynosi 488.859,25 zt a nie kwote 472.276,37
zt (pkt. 2.9.2 lit. a, str. 14opinii),

2) skoro biegla ustalila rzeczywiste koszty budowy domu jednorodzinnego pozwanych
odpowiednio na kwote 468.645,45 zt (wg. dokumentacji projektowej) i odpowiednio na
kwote 488.859,25 zt (wg. dokumentacji powykonawczej) i chce roznicowac koszty
budowy powierzchni mieszkalnej i pow. garazu (bo sa to rozne kosztv), to zrnnlejszajac
koszt budowy garazu powinna odpowiednio zwiekszvckoszt budowy czesci rnieszkalnej,
bowiem suma tych kosztow zawszepowinna wvnosic odpowiednio kwote 468.645,45 zt
lub kwote 488.859,25 zt, bo takie byty wediug niej rzeczywiste koszty budowy domu
jednorodzinnego pozwanych. Zmniejszajac koszty budowy garaiu i pozostawiajac
niezmienione koszty czesci mieszkalnej uzyskuje koszt budowy domu jednorodzinnego
pozwanych poniiej ustalonych przezsiebie rzeczywistychkosztow budowy tego domu,

3) w tym stanie rozbicie kosztow budowy domu jednorodzinnego pozwanych na koszty
budowy czescimieszkalnej i czescigaraiowej jest bezprzedmiotowe i sztuka dla sztuki,
gdyi przedmiotem umowy bvla budowa domu jednorodzinnego, powodka poniosia na
wybudowanie tego domu okreslone rzeczywiste koszty i bez znaczeniajest, jak w ramach
tych kosztow ksztaltuja sie koszty poszczegolnvchpowierzchni IIwewnCltrzdomu".

10. Biegta w wariantach rozliczenia kosztow budowy domu pozwanych (po ustaleniu kosztu
budowy 1 m") uwzglednila wartosc robot zaniechanych w kwocie 5.165,24 zt, pomlnela
natomiast wartosc robot dodatkowych w domu pozwanychw kwocie 11.889,37 zt.

II. Koszty budowy wg. ustalen Sadu Iinstancji.

Sad I Instancji przyjClt,ii rozliczenie kosztow budowy domu jednorodzinnego pozwanych powinno
nastaplc wedtug powierzchni rzeczywistej a nie powierzchni projektowanej, gdyi dom 0 takiej
powierzchni zostal wybudowany przez powodke na rzeczpozwanych, w zwiazku z czym rzeczywiste
koszty poniesione przez powodke wynikaty wiasnie z tej powierzchni, a nie z powierzchni wskazanej
w dokumentacji. Pogladowi temu nie moina odrnowic slusznosci i racji.

W ocenie Sadu zasadnym byto zastosowanie wariantu wedtug powierzchni rzeczywistej domu,
jednakie z uwzglednienlern roznic w kosztachbudowy garazu, bowiem zdaniem Sadu koszty budowy
czesci garaiowej domu sa niisze od kosztow budowy czescimieszkalnej. Do tego pogladu zglaszam
zastrzeienia podniesione w pkt, 9.3 powyiej. Rozroznienie tych kosztow nie ma iadnego
praktycznego znaczenia w tej sprawie. Przedmiotem umowy bvla budowa domu jednorodzinnego
z garaiem jako jednej architektonicznej caloscl, powodka ponlosla na wybudowanie tego domu
okreslone rzeczywiste koszty i bez znaczeniajest, jak w ramach tych kosztow ksztaltuja sie koszty
poszczegolnvch powierzchni IIwewnCltrz domu". Biegla ustaliia rzeczywisty koszt budowy domu
jednorodzinnego pozwanych wg. pomiarow powykonawczych na kwote 488.859,25 zt. Kwota ta
wynika z podzielenia rzeczywistych kosztow budowy calegc budynku IS-l" (16 dornow
jednorodzinnych z garaiami) w wvsokosci 7.799.062,21 zt przez surne metrow 16 dornow
jednorodzinnych wraz z garaiami (liczonychwg. obmiar6w) i pomnoienie uzyskanegowyniku przez
powierzchnie domu z garaiem pozwanych (tel liczonego wg. obmiarow), Jest to rzeczywisty koszt
budowy domu jednorodzinnego z garaiem pozwanych, ustalony przezbiegta.

Nadto naleiy podniesc, ii w umowie nr 210 z dn. 23.08.1997 r., w brzmieniu ustalonym aneksem
z dn. 23.08.1997 r., zawartej porniedzv powodka a pozwanym, dotvczace] budowy domu
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej 0 ostatecznie ustalonej powierzchni 195 m2

[uwzgledniajacej rowniez powierzchnle poddasza i garazu}, precyzyjnie strony ustality, ii koszt



6

Przvjecie ustaleri biegtego za prawidtowe oraz nieprawidtowy wyb6r wariantu rozliczenia

przez Sad I Instancji spowodowato niezasadne oddalenie pow6dztwa w czesci wskazanej na

wstepie niniejszej apelacji.

Konkludujqc:
- Sq_dI Instancji w spos6b nieuzasadniony, w slad za opirua biegtego, przy ustaleniu
sktadowych koszt6w budowy domu pozwanych pomniejszyt rzeczywiste koszty budowy
catego zadania inwestycyjnego "Migdatowa". Spowodowato to automatyczne zaniienie
wszystkich pozycji kosztowych;
- Sad I Instancji dokonat nieprawidtowego wyboru wariantu rozliczenia koszt6w budowy,
doprowadzajqc do rozliczenia tych koszt6w poniiej koszt6w ustalonych przez biegta.

Jest to kwota zbiezna z kwota ustalona w opinii biegtego H.Prokopowicza-Jankowskiego(79.291,10
zl), zlozone] przez powodke do akt sprawy przy odpowiedzi na sprzeciw.

Tymczasem Sad stosujac wariant lIa z opinii biegtej (str. 16 opinii) obnizvi koszt budowy garazu
pozostawiajac niezmieniony koszt budowy czescimieszkalnej, przez co dokonal rozliczenia kosztow
budowy domu jednorodzinnego ponize] rzeczywistych kosztow budowy tego domu, poniesionych
przez powodke, (a ustalonych przezbiegta)0 kwote 11.417,64zl, Tym samym Saddokonal rozliczenia
kosztow budowy domu jednorodzinnego z naruszeniem art. 226 § 1 ustawy Prawo spoldzlelcze.
Wskazac tutaj naleiy ii ustalone przez biegla i przvjete przez Sad koszty budowy garazu w oparciu
o cenniki "WACETOP" nie stanowiq rzeczywistych kosztow budowy garazu, gdyi nie znajdujq
odzwierciedlenia w rzeczywistych kosztach budowy poniesionych przez powodke na podstawie
zaptaconychfaktur.

budowy domu jednorodzinnego wraz z garazern stanowic miat iloczyn powierzchni tego domu oraz
kwoty 1.500,00 zl, w tym koszt budowy poddaszauiytkowego 750 zt za 1 m2 (§ 10 ust. 2 umowy);
wskazane kwoty podlegaty waloryzacji i nie uwzglednialv VAT (§ 10 ust. 3 i 4 umowy). Z uwagi na
przewidzianq w umowie identycznq cene kosztu budowy 1m2powierzchni domu, jak rowniez garazu,
zaakceptowanq przez pozwanego, Spofdzielnia nie wvodrebnila w osobnej pozycji kosztow budowy
garazu w odniesieniu do czesci zadania inwestycyjnego 5-1 (domy jednorodzinne) - w rozliczeniu
kosztow budowy osiedla Migdatowa I sporzqdzonym przez Zarzad Spoldzielni wskazano, ii
powierzchnia garazu nie zostala z ww. przyczynywvodrebniona z powierzchni domu - zaiacznik do
Sprawozdania pod tvtulern Rozliczenieosiedla Migdatowa l-podzial kosztow, poz. 57, stanowiqcego
z kolei zalacznik do uchwaty RNnr 47/2001 z dn. 10.09.2001.

Jezeli pomimo tego Sad I Instancji chcial roznicowac koszt budowy czesci mieszkalnej i czesci
garaiowej, bo koszt budowy czesci garaiowej jest niiszy - powinien to zrobic w ramach
rzeczywistego kosztu budowy domu z garaiem pozwanych, ustalonego przez biegta na kwote
488.859,25 zt (bez robot zaniechanych- uwzgledniajac roboty zaniechane- 483.694,01 zt). Bojest to
koszt stalv i niezmienny. SkoroSadprzvja! koszt budowy garazuw kwocie 28.080,00 zt (1.800 ztj1m2
x 15,60 m2), to powinien zwervfikowac (zwlekszvc)koszt budowy czesci mieszkalnej (488.859,25 zt
minus 28.080,00 zt = 460.779,25 zt podzielone przez 177,48 m2 = 2.596,23 zt za 1m2 czesci
mieszkalnej). Suma bowiem kosztow budowy czesci mieszkalnej i czesci garaiowej zawsze musi
wvniesc 488.859,25 z! (minus roboty zaniechane5.165,24 zt = 483.694,01 zt), bo takie sa rzeczywiste
koszty budowy domu jednorodzinnego zgarazernpozwanych, ustalone przezbiegla,

Tak wiec Sqdpowinien zasgdzicod pozwanych co najmniej kwote 76.939,38 zt (483.694,01 zt minus
406.754,63 zt).
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dowod uiszczenia optaty sadowe] od apelacji,
dwa odpisy apelacji .

petnomocnictwo,
2) dowod uiszczenia optaty skarbowej od petnomocnictwa,
3) odpis z KRSpowodki,
4)
S)

Zataczniki:

Andtzej Franczak
Rodeo Prowny

~~~

\1)

W przedstawionym stanie wncsze jak w petitum apelacji.


