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1. wnosze 0 zasadzenie solidarnie od pozwanych na rzecz pow6dki kwoty dochodzonej
pozwem tj. kwoty w wvsokosci 47.880,24 zt. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi
od kwot:
- 40.371,43 zt. od dnia 1.11.2013 r. do dnia zaptaty,

7.508,81 zt. od dnia wniesienia pozwu do dnia zaptaty
2. wnosze 0 zasadzenie solidarnie od pozwanych na rzecz pow6dki koszt6w

postepowania w tym koszt6w zastepstwa procesowego zgodnie z obowiazujacvmi
przepisami,

W odpowiedzi na podnoszone przez pozwanych twierdzenia i zarzuty sformutowane w
sprzeciwie od nakazu zaptaty z dnia 10.12.2014 r. oraz rnajac na uwadze zadania pow6dki
obejrnujace pozew z dnia 4.11.2013 r. niniejszym:

Dzialajac w imieniu pow6dki, w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zaptaty z dnia 10.12.2013
r., doreczonv bezposrednio pow6dce w dniu 13.11.2014 r., majac na uwadze fakt, iz ztozenie
niniejszego pisma jest uzasadnione podniesionymi przez pozwanych okolicznosciarni oraz nie
spowoduje zwtoki w postepowaniu, wnosze 0 rnozliwosc ziozenia i przvjecie przez tut. Sad
niniejszego pisma do rozpoznania.

Odpowiedi na sprzeciw

sygnatura akt: II C 111/14

Pozwani:
Zofia Maciejewska - Sarata
Zbigniew Sarata
adresy waktach

reprezentowana przez
radce prawnego Monike Piworiska
Monika Piworiska, Kancelaria Radcy Prawn ego
P - Law Legal Advisors
ul. Dobra 5 lok. 5
00 - 384 Warszawa

Powodka:
Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"
adres w aktach
dalej okreslana rowniez jako: "Spotdzlelnia"

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
II Wydziat Cywilny
ul. Ogrodowa 51a
00 - 873 Warszawa

Legal Advisors

Warszawa, dnia 12.01.2014 r.
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Ad. 1.
Majqc na uwadze podniesiony przez strone pozwana zarzut przedawnienia czesci roszczeri
dochodzonych pozwem, a takze zastrzezenia co do prawidlowosci w wyliczeniu zalegtosci
dochodzonych w niniejszym postepowaniu, powodka podtrzymuje wniosek 0

przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego jak w punkcie 3 petitum niniejszego pisma, przy
czym wnosi aby biegty sporzCJdzitopinie, w ktorej wskazana zostanie wysokosc zalegtosci w

1. Odniesienie si~ do zarzutu przedawnienia.
2. Odniesienie sie do zarzutu rozbieznosci pomiedzv uchwatami Rady Nadzorczej

Spotdzielni a rzeczvwiscie ponoszonymi kosztami przez Spoldzielnie.
3. Odniesienie sie do zarzutu dot. braku ustanowienia cdrebnej wlasnosci domu na

rzecz pozwanych z uwagi na brak tytutu wlasnosci do nieruchomosci a
zobowiqzaniem do wnoszenia optat.

4. Odniesienie sie do zarzutu braku legitymacji pobierania przez Spoldzielnie optat od
pozwanych.

Celem zachowania najlepszej przejrzvstosci niniejszego pisma, zostato one skonstruowane
zgodnie z ponizszvrn spisem, w kolejnosci odpowiadajqcej zarzutom stawianym przez
pozwanych w sprzeciwie od nakazu zaptaty:

Uzasadnienie

3. z uwagi na podnoszone przez pozwanych zarzuty dotvczace nieprawidlowosci w
obliczeniu ich zadluzenia, podtrzymuje wniosek 0 przeprowadzenie dowodu z opinii
biegtego dysponujqcego wiadornosciaml specjalnymi w zakresie rozliczeri optat
eksploatacyjnych w spoldzielniach mieszkaniowych, na okolicznosc weryfikacji, na
podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiatu dowodowego oraz na
podstawie orvginalow uchwat organow Spoldzielni i orvginatow dokumentacji
ksiegowej i rachunkowej znajdujqcej sie w Spctdzielni, ktora zostanie biegtemu
udostepniona, prawidlowosci dokonanego przez strone powodowq naliczenia
zadluzenia obciazajacego pozwana w rnvsl obowiazujacvch w okresie objetvrn
pozwem uchwat organow Spoldzielni oraz dokonania ewentualnie wtasnych wvliczen
tego zadluzenia: Powodka wnosi jednoczesnie, aby dowod w powvzszvrn zakresie
sporzadzil biegty sadowv przy Sadzie Okregowvrn w Warszawie - Krzysztof Nader (ul.
Szkolna 26, Michatowice 05-816), ktorv posiada rozlegia wiedze w zakresie
funkcjonowania i rachunkowosci spoldzielni mieszkaniowych i ktorego opinie
wielokrotnie stanowity istotna podstawe faktycznq orzeczen Sadow I i II instancji w
sprawach rozliczeri w spoldzielniach mieszkaniowych, niekwestionowanq przez te
sadv,

4. podtrzvrnuje wszystkie wnioski 0 przeprowadzenie dowcdow zawarte w pozwie z
dnia 4.11.2013 r. na okolicznosci tam wskazane,

5. wnosze 0 przeprowadzenie dowodow z dokurnentow zatqczonych do niniejszego
pisma na okolicznosci wskazane bezposrednio przed przeprowadzeniem danego
dowodu;

6. zaprzeczam wszelkim twierdzeniom pozwanych sformutowanych w sprzeciwie od
nakazu zaptaty z dnia 10.12.2013 r., poza twierdzeniami wyrainie przyznanymi w
niniejszym pisrnie.
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ktorego odzwierciedleniem jest § 69 ust. 1 punkt 1 statutu:

"00 zakresu dzialania rady naleiy uehwa/anie p/an6w gospodarezyeh i program6w
dziatainosci spofeeznej i ku/tura/nej".

Do kompetencji Rady Nadzorczej - zgodnie z art. 46 § 1 punkt 1 Ustawy Prawo Spotdzielcze:

"1. Sp6ldzie/nia prowadzi dzioiainosc na podstawie roeznyeh p/an6w spoleezno -
gospodarezyeh. Rokiem obraehunkowym jest rok ka/endarzowy.
2. Sp6ldzie/nia prowadzi dziaialnosc na zasadzie raehunku ekonomieznego w interesie swyeh
ezlonk6w. "

Ad.2.
Odnoszqc sie do zarzutu braku przedstawienia dokurnentow potwierdzajqcych faktycznie
ponoszone przez Spoldzielnie koszty oraz postugiwanie sie wytqcznie uchwatami Rady
Nadzorczej jako dokumentami na podstawie ktorvch naliczane sa optaty, powodka w tym
miejscu wskazuje, iz zasady prowadzenia dzialalnosci przez Spoldzielnie w tym reguty jakimi
Spotdzielnia postuguje si~ przy naliczaniu optat osobom ktorvrn przvsluguja spotdzielcz e
wlasnosciowe prawa do lokali zostaty jasno okreslone w Ustawie Prawo Spoldzielcze jak
rowniez w statucie obowiazujacvrn w Spoldzielni. Zgodnie z trescia § 84 ust. 1 i 2 statutu
Spotdzielni:

Z przedstawionego wyciqgu wynika jedynie, ze pozwani dokonuja wptat tytutem "ezynsz" bez
okreslenia na ktore sktadniki optat wptacajq okreslona kwote pieniezna. Powodka wnioskuje
z tego ii pozwani w istocie uznajCJswoje zobowiCJzanie do wnoszenia naleinych optat do
Spotdzielni, jednakie w wysokosci nieodpowiadajCJcej ustalonej uchwatami Rady
Nadzorczej obowiCJzujCJcej w danym okresie. Nie mniej, w zwiazku z argumentacjq
podnoszonq przez strone pozwanq, a takze zroznicowaniern tvtulow wptat jakie wskazywane
byty w oznaczeniach przelewow, zasadnym jest aby biegty dokonat weryfikacji zaliczenia
przez Spoldzielrue wptat pozwanych na poczet zalegtosci za dane miesiace oraz ustalit, jaka
kwota pozostaje w dalszym ciagu do zaptaty na rzecz Spoidzielni - nawet przy uwzglednieniu
wptat w okreslonej wvsokosci.

Powyisze umotywowane jest zarzutem pozwanych, iz w czesci wykonujq swoje wymagalne
zobowiqzania tj. "refundujq sp6ldzie/ni naleznosci wobee podmiot6w trzeeieh - oplaty za
eentra/ne ogrzewanie, zimnq i eieplq wode, wyw6z smieci, oswietlenie osied/a oraz podatki
od nieruchomosci i gruntowy", przy czym zgodnie z wiedzq powodki, w tytutach wplat
dokonywanych na rzecz Spoldzielni, pozwani okreslaja "ezynsz za miesiqe X", na dowod
czego w zalaczeniu powodka przedstawia wyciqg z rachunku bankowego za okres od stycznia
2009 do listopada 2010 (zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma) - powodka wnosi 0

przeprowadzenie dowodu ze wskazanego dokumentu na okolicznosc tvtuiow z jakimi
pozwani dokonywali wptat na rzecz Spoldzielni.

okresie objetym pozwem tj. w okresie od 1.08.2009 r. do 10.10.2013 r. przy uwzglednieniu
wptat jakie pozwani dokonywali w tym czasie na rzecz Spotdzielni, a takie ustalona
zostanie wysokosc zalegtosci na dzien 10.10.2010 r.
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Powotywanie sie na wnioski lustracji przeprowadzonej w Spotdzielni jest 0 tyle pozbawione
uzasadnionych podstaw, ze wszelkie zalecenia lustrator6w jak i wnioski z badania biegtych sa
przedmiotem rozpoznania przez najwvzszv organ Sp6tdzielni jakim jest Zgromadzenie
Przedstawicieli. Stqd tez, wykonywanie zalecen jakie powierza sie organom pow6dki takze
stanowi przedmiot kontroli cztonk6w - przywotywane przez pozwanych polustracyjne
wnioski w zakresie w jakim negatywnie oceniono niektore z zatoien planow gospodarczych

W swietle powvzszego, podnoszony przez pozwanych zarzut, iz ustalone przez Spoldzielnie
stawki oplat odbiegajq od rzeczvwiscie ponoszonych przez powodke koszt6w jest catkowicie
bezpodstawny.

Co wiecej rnozna w tym miejscu dodac, iz koszty rzeczvwiscie ponoszone przez Spoldzielnie
rnaja znaczenie wytqcznie dla ustalenia czy w danym roku wystqpita nadwvzka - jesli taka
wvstepuje, to i tak 0 jej przeznaczeniu decydujq organy Sp6tdzielni a nie cztonkowie w
spos6b indywidualny.

Proba odwrocenia uwagi Sadu od wagi i skutkow, jakie wywotujq uchwaty podjete przez
organ statutowy Sp6tdzielni polega wiec na tym, ze w istocie, juz samo okreslenie wvsokosci
stawek w danej nieruchornosci i okolicznosc iz funkcjonowaty one w obrocie powinna bye
wystarczajqca dla uzasadnienia zadania od pozwanych wnoszenia oplat do Sp6tdzielni we
wskazanej wvsokosci. Nie mozna - jak twierdzq pozwani - opierac sie na jakichkolwiek innych
dokumentach, zas twierdzenie iz "uehwaly Rady Nadzorezej nie majq nie wsp6/nego z
Jaktyeznie ponoszonymi przez Sootdsielnie kosztami" jest 0 tyle gotostowne, ze po pierwsze
to wlasnie ponoszone przez Spotdzielnie koszty generujq koniecznosc tworzenia planow
gospodarczych ze wskazaniem na rozdziat poszczegolnvch sktadnik6w i ich przeznaczenie, a
po drugie pozwani - nawet jesli wskazujq na uchybienia kt6rych ich zdaniem dopuszcza sie
Sp6tdzielnia, to i tak wnioski jakie z tego wywodzq nie rnaja nic wsp61nego ze skutecznoscia
obowiqzujqcych uchwat Rady Nadzorczej. Innymi stowy, nawet nie zgadzajqc sie z wvsokoscia
oplat, pozwani w zadnvm razie - mimo iz przystuguje im sp6tdzielcze wlasnosciowe prawo do
domu jednorodzinnego znajdujqcego sie w zasobach Sp6tdzielni, z ktorym to tytutem
nierozerwalnie zwiCJzany jest obowiCJzek wnoszenia optat w ustalonej przez powodke
wysokosci - nie podjeli proby zakwestionowania i ustalenia na jakim poziomie ksztattujCJ
sie koszty (ich zdaniem)"rzeczywiscie" ponoszone przez Spotdzielnie.

W okresie, za ktorv powodka zada zaptaty od pozwanych tj. w okresie od sierpnia 2009 do
pazdziernika 2013, Rada Nadzorcza podejmowata uchwaty zgodnie z ktorvrni ustalane byty
stawki oplat w poszczegolnvch budynkach i na podstawie ktorvch pozwani obciazani byli na
rzecz Spoidzielni. Kazda z tych uchwat stanowi wiCJiCJcCJpodstawe do obliczenia - w danym
roku kalendarzowym, wysokosci naleinosci przypadajCJcych od pozwanych z tytutu
przystugujCJcego im spotdzielczego wtasnosciowego prawa do domu jednorodzinnego
pozostajCJcego w zasobach Spotdzielni. Uchwaty 0 ktorvch mowa do dnia dzisiejszego nie
zostaty wzruszone, stad tez stanowiqc wiazaca podstawe do naliczania optat od rnieszkancow
nie rnoga bye traktowane przez pozwanych jako dokument niemajqcy znaczenia dla
niniejszego postepowania.

"uehwa/anie planow gospodarczo - finansowych Spoldzielni oraz innyeh program6w jej
dziotatnosci"
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Ad. 3.
Odnoszqc sie do zarzutu braku ustanowienia cdrebnej wlasnosci domu jednorodzinnego, co
zdaniem pozwanych ma wpfyw na zobowiqzanie do wnoszenia oplat pow6dka podnosi, iz
zadanie zasqdzenia kwoty dochodzonej w niniejszym postepowaniu oparte jest wvlacznie na
tytule prawnym jaki przystuguje pozwanym. Fakt, iz legitymujq si~ oni sp6tdzielczym
wlasnosciowvm prawem do domu jednorodzinnego znajdujqcego sie w zasobach Spoldzielni
jest rniedzv stronami bezsporny. Zgodnie aas z powofanymi w pozwie przepisami Ustawy 0

sp6fdzielniach mieszkaniowych taki obowiqzek spoczywa na czlonkach sp6tdzielni, kt6rym
przystugujq sp6tdzielcze prawa do lokali i nie jest uzaleiniony od spefnienia przez
Spofdzielnie jakichkolwiek obowiazkow, w tym obowiazku ustanowienia na rzecz
pozwanych odrebnej wfasnosci ich domu. W szczegolnosci nalezv przy tym zwazyc, ze w
dalszym ciagu Zbigniew 5arata zwiqzany jest ze Spoldzielnia stosunkiem cztonkowstwa i
rnoze w zwiqzku z tym korzvstac ze wszystkich praw czfonkowskich jakie przystugujq mu
zgodnie ze statutem i obowiqzujqcymi przepisami. Nie spos6b jest zatem czvnic pow6dce
zarzutu z braku ustanowienia odrebnej wlasnosci domu, kt6ra to okolicznosc w istocie
pozostaje irrelewantna dla przedmiotu niniejszego procesu.

Co wiecej, powierzchnia zgodnie z ktora naliczane sa oplatv za uzvwanie domu zostata
ustalona przez Spotdzielnie, 0 czym pozwani zostali poinformowani pismem z dnia
18.10.2001 r. Pow6dka wnosi w tym miejscu 0 przeprowadzenie dowodu z przedmiotowego
pisma na okolicznosc znajornosci wvsokosci metrazu ustalonego na potrzeby naliczania oplat
przez pozwanych (zafCjcznik nr 3 do niniejszego pisma). Metraz zostal ustalony w wysokosci
193,08 m2 - dotychczas nie kwestionowanej przez pozwanych.

Twierdzenie pozwanych, iz "0 czym mogli nie wiedziec lustratorzy i audytorzy - spoldzieinia
w wewnetrznvch rozliczeniach zawvzo powierzchnie uzvtkowq mieszkan dla budynku
Lanciego 9b az 0 50%" stanowi dla pow6dki wvlacznie swobodnie poczynionq uwage
nieznajduje)cq potwierdzenia w aktualnym stanie w jakim znajduje sie zespof zabudowy
Migdafowa 1, zas z zalaczonvch przez pozwanych dokument6w takich jak:

decyzji 0 pozwoleniu na uzvtkowanie zespolu zabudowy mieszkaniowej Migdafowa 1
z dnia 15.03.2000 r.,
karty ewidencyjnej dis statystyki z dnia 20.08.1997 r.

wynika jedynie, ze powierzchnia cafkowita budynku 51 wynosi 3.112,20 rrr', zas powierzchnia
mieszkalna 2.066,00 m". Taki wniosek w zadnvm razie nie stanowi 0 zawvzaniu stawek optat
przez Spoldzielnie, a dane dotyczqce rnetrazu budynku to jedynie wykaz informacji bedacvch
odzwierciedleniem stanu faktycznego oznaczonej nieruchomosci. Powierzchnia uzvtkowa
segment6w w wvsokosci 3.112,20 m2 jest zgodna z obmiarem dokonanym na potrzeby
okreslenia powierzchni domu kazdego z mieszkaricow segment6w. Powvzsze
udokumentowane jest tabela przedstawiajqcq rnetraz poszczeg61nych segment6w
przygotowanq w dniu 12.09.2001 r. - pow6dka wnosi 0 przeprowadzenie dowodu z tegoz
dokumentu na okolicznosc wielkosci wszystkich segment6w w zespole mieszkalnym
Migdatowa 1 (zatCjczniknr 2 do niniejszego pisma).

nie moge) bye podstawq do zmiany uchwaf w zakresie w jakim dotyczq domu pozwanych,
tym bardziej ie uchwafy z tych przyczyn nie zostafy wzruszone.
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"Spoidzielnia tworzy Jundusz na remonty zasobow mieszkaniowych. Odpisy na ten Jundusz
obciqzajq koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowigzek swiadczenia na fundusz
dotyczy czlonkow spoldzielni, wiascicieii lokali niebedqcych czlonkami spoidzielnl oraz osob

Odpowiadajqc na zarzut braku podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z
uwagi na brak wlasnosci budynku Lanciego 9B powodka niniejszym wskazuje, iz zgodnie z
przepisem na ktorv nota bene powoluja sie pozwani - art. 6 ust. 3 Ustawy 0 spoldzielniach
mieszkaniowych:

Ad.4.
Majac na uwadze zarzut pozwanych dotvczacv braku tytutu prawn ego do nieruchornosci, na
ktorej posadowiony jest segment pozwanych powodka niniejszym wskazuje, iz nie ma to
znaczenia dla przedmiotu niniejszego postepowania. Jak wynika z odpowiedzi m.st.
Warszawy z dnia 31.07.2013 r. na pytanie pozwanych - Spoldzielnia administruje budynkiem
i jest zobowiqzana - zgodnie z urnowa dzierzawv - do ponoszenia wszelkich optat i swiadczen
publicznych zwiazanvch z wvdzierzawiona nieruchornoscia. Niezaleznie od tego jakim
tytutem postuguje sie aktualnie powodka - do czasu ustanowienia prawa uzvtkowania
wieczystego na jej rzecz - usankcjonowany jest stan faktyczny, w ktorvm Spoldzielnia
administruje przedmiotowq nieruchornoscia (w tym budynkiem pozwanych). Obowiazek
wnoszenia optat przez strone pozwana stanowi refleks dokonanego przez Spoldzielnie
przydziatu domu na warunkach wiasnosciowvch - przydziat z dnia 20.04.2001 r. Zgodnie z
jego trescia, czlonek Spoldzielni - Zbigniew Sarata zobowiazat sie "uiszczac oplaty za
uiytkowanie lokalu co miesigc z gory do lO-ego kaidego miesigca poczgwszy od dnia
postawienia domu jednorodzinnego do dyspozycji". Nie powinno zatem budzic watpliwosci,
ze zarzut pozwanych ma na celu jedynie wprowadzenie w blad co do rzeczywistego stanu
rzeczy - Spoldzielnia ponoszac koszty administrowania nieruchornoscia i okreslajac
rniesieczne stawki dla poszczegolnvch lokali ma prawo zadac od czlonkow, ktorvrn
przvsluguja spoldzielcze wlasnosciowe prawa - w tym do domow jednorodzinnych -
dokonywania wptat tytutem optat zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomosci
pozostajqcych w zasobach Spcldzielni.

Biorac pod uwage powvzsze, w kazdvrn przypadku w ktorvrn Spoldzielnia wvstepuje jako
zarzadca lokali w budynkach znajdujqcych sie w jej zasobach, rnoze bye takim samym
administratorem dornow jednorodzinnych, co do ktorvch ustanowione zostaty spoldzielcze
prawa, w tym spoldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego - jak w przypadku
pozwanych.

"Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak townie:
samodzielna czesc domu bliiniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domow jednorodzinnych stosuje sie przepisy
ustawy dotyczgce 10kaJi."

Majac zas na uwadze stwierdzenie pozwanych, iz "utrzymywanie w administracji spotdzielni
budynku domu jednorodzinnego nie jest przewidziane w ustawie 0 spoidzielnioch
mieszkaniowych" powodka w tym miejscu powotuje sie na przepis art. 2 ust. 3 Ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych, zgodnie z trescia ktorego:

2015-01-12 SPM_SanJ{a_{)clpo\\iecli_na_sprzeciw_II_C_III_I~_p-lall'



7

W zafClczeniu:
- wyciqg z rachunku bankowego za okres od stycznia 2009 do listopada 2010 - zatgcznik

nrl
- tabela przedstawiajqca rnetraz poszczeg61nych segment6w przygotowana w dniu

12.09.2001 r. - zatgcznik nr 2
pismo z dnia 18.10.2001 r. zatgcznik nr 3
2 odpisy pisma

Majqc na uwadze powvzsze, wnosze jak w petitum.

Z uwagi na powvzsze nie rnozna Sp6tdzielni czvnic zarzut6w z tego tylko powodu, ze obciaza
cztonk6w funduszem remontowym - zgodnie z przepisem powotanym powvze],

niebedqcych czfonkami sp6fdzie/ni, kt6rym przysfugujq sp6fdzie/cze wtasnosciowe prawa do
/oka/i. II
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