
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 
II Wydział Cywilny 

ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa 
e-mail: kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl

na rachunku: NBP 95 1010 1010 0403 4122 3100 0000

Zamówienia akt na Czytelnię:
Tel. (22) 571-56-72 
Godziny przyjęć interesantów:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt.-Pt. 8.30 - 15.30

Biuro Obsługi Interesanta
Tel: (22) 571-56-20 
Godziny przyjęć interesantów:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt. - Pt. 8.30 - 15.30

Data 9 kwietnia 2019 r.
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Pan
Zbigniew Sarata
ul.Lanciego 9 B 
02-792 Warszawa

DORĘCZENIE

Sekretariat Sądu Rejonowej o dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny doręcza Panu jako 

pozwanemu - również jako pełnomocnikowi Z. Maciejewskiej-Saraty, odpis wyroku wydanego 

w dniu 04.04.2019r. w sprawie II C 111/14 wraz z uzasadnieniem.

z upoważnienia 
Kierownika Sekretariatu 
Mirosław Piotr Kos

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 
grudnia 2003 r. w sprawie organ zacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej jako właściwie zatwierdzi, ne w sądowym systemie teleinformatycznym.

POUCZENIE

Od doręczonego wyroku, wyroku ; aocznego, postanowienia, zarządzenia - może Pan/Pani wnieść apelację, do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa; albo za pośrednictwem 
poczty, w terminie dwutygodniowy m, od dnia jego otrzymania. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z 
wniesieniem go do Sądu.

mailto:kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl




Sygn. akt II C 111/14 upr.

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie 

następującym:

Przewodniczący: SSR Maciej Ługiewicz 

Protokolant: Ewelina Guzik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie sprawy 

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zofii Maciejewskiej - Sarata 

Zbigniewowi Sarata 

o zapłatę

I. zasądza solidarnie od pozwanych Zofii Maciejewskiej -  Sarata i Zbigniewa Sarata na rzecz 

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie kwotę 34.418,63 zł 

(trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 63/100 grosze) wraz z ustawowymi 

odsetkami od dnia 15 listopada 2013 r. do dnia zapłaty;

II. umarza postępowania w pozi >stałym zakresie;

III. zasądza solidarnie od pozwanych Zofii Maciejewskiej -  Sarata i Zbigniewa Sarata na rzecz 

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie kwotę 4.300 zł (cztery 

tysiące trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 2.400 zł (dwa tysiące 

czterysta złotych) tytułem zwr )tu kosztów zastępstwa procesowego i kwotę 68 zł (sześćdziesiąt 

osiem złotych) tytułem zwrotu i >płaty skarbowej od pełnomocnictw;

IV. nakazuje pobrać solidarnie od pozwanych Zofii Maciejewskiej -  Sarata i Zbigniewa Sarata na 

rzecz Skarbu Państwa -  kasy Sadu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa kwotę 2.480,44 zł (dwa 

tysiące czterysta osiemdziesiąi złotych 44/100 grosze) tytułem zwrotu wydatków wyłożonych 

tymczasowo ze środków Skarbi Państwa na poczet wynagrodzenia biegłego.
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Sygn. akt II C 111/14
UZASADNIENIE

Powódka -  Spółdziel lia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie w dniu 

12 listopada 2013 r. złożyh pozew, w którym żądała zasądzenia solidarnie od pozwanych 

Zofii Maciejewskiej-Saraty i Zbigniewa Saraty kwoty 47.880,24 zł wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od kwoty 40.371,43 zł od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia zapłaty 

oraz ustawowymi odsetkam liczonymi od kwoty 7.508,81 zł od dnia wniesienia pozwu do 

dnia zapłaty. Ponadto powódka zażądała zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(Pozew, k. l-3v.)

W dniu 18 listopada 2013 r. tut. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym w sprawie c sygn. akt II Nc 36501/13, nakazując zapłatę tytułem należności 

głównej kwotę 40.371,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 listopada 2013 r. do 

dnia zapłaty oraz kwoty 7.5( 8,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14 listopada 2013 

r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.492,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

(Nakaz zapłaty w sprawie oygn.  akt II Nc 36501/13 z dnia 18 listopada 2013 r. k. 194)

W sprzeciwie od nal azu zapłaty pozwani wnosili o oddalenie powództwa w całości 

oraz o zasądzenie kosztów p> ustępowania.

W uzasadnieniu po 'wali wskazali, że nie są zobowiązani do uiszczania opłat 

uchwalanych przez organy powódki, gdyż wierzytelność powódki powinna ogranicza się do 

żądania pokrycia rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych, których powódka nie wykazała. 

W stosunku do opłat docłndzonych za okres do dnia 31 października 2010 r. pozwani 

podnieśli również zarzut prz< 'dawnienia.

(Sprzeciw od nakazu zapłat) k. 195-196v.)

Postanowieniem z dria 14 marca 2014 r. strony postępowania zostały skierowane do 

mediacji, która nie doprowac ziła do zawarcia ugody.

(Postanowienie z dnia 14 ma rca 2014 r. k. 214)

Powódka w dalszym toku postępowania podtrzymywała swoje stanowisko wyrażone 

w pozwie.

(Odpowiedź na pozew z dni i 12 stycznia 2015 r. k. 281- 293, Pismo procesowe powódki z 

dnia 26.01.2015 r k. 390-304)

Stanowisko pozwany :h opierało się na żądaniu oddalenia powództwa w całości. 

(Protokół z rozprawy z dnia ) lutego 2015 r. k. 313-314)



Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2015 r. został dopuszczony dowód z opinii biegłego 

z zakresu księgowości.

(Postanowienie z dnia 3 czerM>ca 2015 r. k. 318)

Powódka nie wnosiła zastrzeżeń w zakresie wykonanej opinii, wskazała jedynie iż 

powództwo obejmuje roszczenie z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od 1 sierpnia 2009 

r. do 31 października 2013 r. na kwotę przedstawioną w pozwie tj. 47.880,24 zł wraz z 

ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. 12 listopada 2013 r. do dnia zapłaty. 

Wyjaśniła, że w pozwie omyłkowo oznaczono datę, od której maią być naliczane odsetki jako 

dzień 1 listopada 2013 r. zamiast dzień 12 listopada 2013 r. W pozostałym zakresie 

powództwo było podtrzymywane, z tym że powódka sprecyzow ała, że na dochodzoną sumę 

składają się należność główna w wysokości 38.043,46 zł oiaz suma skapitalizowanych 

odsetek ustawowych na dzień 31 października 2013 r..

(Pismo powódki z dnia 15 stycznia 2016 r. k. 430, Protokół z roz irawy z dnia 8 lutego 2016 r 

k. 454)

W piśmie procesowym z dnia 7 lutego 2016 r. pozw mi zarzucili, że opinia jest 

nieprzydatna, gdyż nie uwzględnia kosztów rzeczywistych poniesionych przez powódkę, a 

opiera się tylko na odpowiednich uchwałach.

(Pismo procesowe pozwanego z dnia 7 lutego 2016 r. k. 440)

Sąd polecił wykonanie przez biegłego opinii uzupełniającej w celu wyjaśnienia 

zastrzeżeń, zgłoszonych przez pozwanych.

(Protokół z dnia 8 lutego 2016 r. k. 454- 456)

Na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. powódka zmieniła powództwo i wniosła 

o zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kwoty wskazanej w opinii biegłego tj. 

34.418,63 zł. Pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

(Protokół rozprawy w dniu 18 października 2018 r. k. 797-79 7v, pismo powódki z dnia 7 

listopada 2018 r. k. 799, II uzupełniająca opinia biegłego, k. 723 735)

Stanowiska stron w dalszym toku postępowania nie uległ} zmianie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Przed dniem 30 grudnia 1998 r. pozwani zawarli z powódką umowę ustanowienia na 

ich rzecz przez powódkę spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w powodowej 

spółdzielni mieszkaniowej. W dniu 30 grudnia 1998 r. powódka oświadczyła pozwanemu, 

pozostającemu we wspólności ustawowej z pozwaną, o przyjęciu go w poczet członków 

powodowej spółdzielni, a w dniu 20 kwietnia 2001 r. oświadczyła o przydzieleniu



pozwanemu domu jednorodzinnego wraz z garażem o powierzchni użytkowej 195,00 m2 

Dom jest posadowiony na działce o powierzchni 184,00 m2 pod adresem przy ul. Lanciego 9 

B. Powódka nie jest właścic ielem gruntu ani użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym 

znajduje się dom przydzielony pozwanym. Pozowanym nie przysługuje prawo odrębnej 

własności domu (prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej), gdyż dom 

pozwanych nie jest przedmiotem własności odrębnej od gruntu. Pozwanym nie przysługuje 

również ograniczone prawo rzeczowe do domu (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego) z tej przy czy ly, że spółdzielni nie przysługuje ani własność, ani inne prawo 

rzeczowe do domu. Działaj; c na podstawie § 69 ust 1 pkt 8 i 9 statutów Spółdzielni Rada 

Nadzorcza podjęła uchwałt nr 43/04 z dnia 14 czerwca 2004 t. ustalając "Regulamin 

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie 

lokali". Normował on zasady rozliczania i ustalania opłat na rzecz powoda. Zgodnie z 

Regulaminem podstawa do ustalania wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan 

gospodarczo-finansowy, uchwalany przez Radę Nadzorczą powodowej Spółdzielni. Plan 

sporządzany był na podstav ie wyników roku poprzedniego, a więc w oparciu o faktyczne 

koszty poniesione w roku poprzednim, wykazane fakturami VAT i innymi dokumentami 

obciążeniowymi. Opłata eksploatacyjna przypadająca na lokal pozwanych była ustalana na 

podstawie powołanego regulaminu. Zgodnie z § 8 ust 6 statutu spółdzielni, członek 

spółdzielni obowiązany jest lo wnoszenia opłat z góry do 10. dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc. Opłata eksploatacyjna obciążająca lokal pozwanego obejmuje eksploatację 

podstawową, odpis na fundusz remontowy, opłatę za użytkowanie gruntu, podatek od 

nieruchomości, koszty energ i elektrycznej osiedlowej, koszty dostawy wody i odprowadzenia 

ścieków, koszty dostawy ci epła dla podgrzania wody, koszty dostawy ciepła (c.o.), koszty 

wywozu nieczystości. Pozwani uznali, ze uchwały nie wiążą ich, skoro nie przysługuje im 

prawo rzeczowe do lokalu, v związku z tym nie uiszczali opłat w wysokości wynikającej z 

tych uchwał.

(Uzasadnienie wyroku wstępnego i częściowego z dnia 4 lipca 2016 r. k. 546-554., 

uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2017 r. k. 695-702)

Wyrokiem wstępnym i częściowym z dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla 

Warszawy-Mokotowa w Warszawie uznał za usprawiedliwione co do samej zasady 

roszczenie powodowej spółc zielni o zapłatę opłat wymagalnych za okres od dnia 1 listopada 

2010 r. do dnia 31 października 2013 r. oraz oddalił powództwo w części w jakiej powodowa 
spółdzielnia dochodzi opłat wymagalnych za okres od dnia 1 sieipnia 2009 r. do dnia 31 

października 2010 r.



(Wyrok wstępny i częściowy z dnia 4 lipca 2016 r. k. 522)

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny 
oddalił apelację pozwanych od wyroku z dnia 4 lipca 2016 r.

(Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2017 r., sygn. akt V Ca 2759/16 k. 692)

Łączne zadłużenie pozwanych wobec powódki z tytułu opłat eksploatacyjnych za 

okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2013 r. wraz ' odsetkami ustawowymi na 

dzień 31 października 2013 roku wynosiło 34.418,63 zł -  w ym  28.863,77 zł należności 

głównej oraz odsetki ustawowe w kwocie 5.554,86 zł.

(dowód: opinia biegłego z zakresu zarządzania, ekonom i, finansów i księgowości k. 

723-735)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie prawoi nocnych orzeczeń wydanych 

w przedmiotowej sprawie, którymi Sąd jest związany. Wysokość zadłużenia pozwanych w 

stosunku do powoda została ustalona w oparciu opinię powołanego w sprawie biegłego z 

zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości Krzysztofa Nadera. Opinia została 

sporządzona przez biegłego sądowego -  osobę posiadającą wymagane kwalifikacje 

zawodowe, a jej wnioski okazały się spójne, rzeczowe i jasne w przekazie. Biegły opinię 

sporządził na podstawie akt sprawy i dokumentów finansowych znajdujących się u powoda, 

dokonując ich analizy. Opinia uwzględnia wpłaty dokonywana przez pozwanych. Należy 

stwierdzić, że opinia wydana przez biegłego spełnia stawiane wymogi, odzwierciedla 

staranność i wnikliwość biegłego w badaniu zleconego zagadnienia, odpowiada w sposób 

wyczerpujący, stanowczy i zrozumiały na postawione pytania w zakresie nabytej wiedzy 

specjalistycznej, a przytoczona na jej uzasadnienie argumentacja lest w pełni przekonująca.

Sąd zważył co następuje:
Na wstępie należy stwierdzić, że odpowiedzialność pozwanych odnośnie do 

roszczenia powodowej spółdzielni o zapłatę opłat wymagalnych za okres od dnia 1 listopada 

2010 r. do dnia 31 października 2013 r. została przesądzoi a co do zasady wyrokiem 

wstępnym i częściowym z dnia 4 lipca 2016 r. Sąd jest związany jego treścią, zgodnie z art. 

365 § 1 k.p.c., który stanowi, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je 

wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i orgmy administracji publicznej, 

a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osooy. W rezultacie nie było 

dopuszczalne dokonanie odmiennych ustaleń niż te, które legły u podstaw wyroku z dnia 4



lipca 2016 r. Sądowi w dalszym toku postępowania zostało rozstrzygnięcie co do spornej 

wysokości żądania.

W celu ustalenia kwoty należnej wierzytelności Sąd polecił biegłemu sporządzenie 

opinii uzupełniającej, której przedmiotem było wyliczenie wysokości sumy opłat prawidłowo 

naliczonych według odpowie dnich stawek przewidzianych w uchwałach właściwych organów 

spółdzielni za okres nieprzedawniony czyli od dnia 1 listopada 2010 roku do dnia 31 

października 2013 roku. Łączne zadłużenie pozwanych wobec powódki z tytułu opłat 

eksploatacyjnych za okres oci 1 listopada 2010 r. do 31 października 2013 r. wraz z odsetkami 

ustawowymi na dzień 31 października 2013 roku wynosiło 34.418,63 zł -  w tym 28.863,77 zł 

należności głównej oraz odsetki ustawowe w kwocie 5.554,86 zł. Należy zaznaczyć, że na 

rozprawie w dniu 18 paźc ziemika 2018 r. powódka zmieniła powództwo i wniosła o 

zasądzenie od pozwanych nć rzecz powódki kwoty wskazanej w opinii biegłego tj. 34.418,63 

zł.

Biorąc pod uwagę wnioski biegłego jak też całokształt okoliczności ujawnionych w 

sprawie, Sąd w punkcie 1. w yroku zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 

34.418,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 listopada 2013 r.

W zakresie pozostały kwoty w wysokości 13.461,61 zł tj. różnicy między kwotą 

47.880,24 zł pierwotnie dochodzoną pozwem a kwotą 34.418,63 zł., której zasądzenia 

domagała się ostatecznie powódka, postępowanie należało umorzyć. W odniesieniu do kwoty 

13.461,61 zł doszło do cofn ęcia pozwu zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. Zgodnie z art. 355 § 1 

sąd umarza postępowanie, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli 

wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Z tych względów 

Sąd orzekł jak w punkcie 2. ’ vyroku, umarzając postępowanie w części.

O kosztach postępom ania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 

k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu obciążając pozwanych 

solidarnie kosztami procesu v całości.

W punkcie 4. wyroku Sąd nakazał nieuiszczone wydatki w łącznej kwocie 2.480,44 zł -  

poniesione tymczasowo pr> ez Skarb Państwa -  kasę Sądu Rejonowego dla Warszawy- 

Mokotowa w Warszawie, pc brać solidarnie od pozwanych na podstawie art. 83 ust 2 w zw. z 

art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w myśl którego w 

orzeczeniu kończącym postę aowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez 

Skarb Państwa wydatkach przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy 
zwrocie kosztów procesu. Na kwotę 2.480,44 zł złożyły się wydatki poniesione tymczasowo



przez Skarb Państwa na wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego wraz z dwiema 

opiniami uzupełniającymi, czyli odpowiednio: 775,53 zł, 895,16 d oraz 809,75 zł.
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