
a. postepowanie tcczace si~ pod sygnaturq II C 3265/13
b. postepowanie tcczace sie pod sygnaturq II C 114/12

III. Przed tutejszym Sadern tOCZq si~ nastepujace postepowania przeciwko
rnieszkaricorn segment6w jednorodzinnych w Inwestycji "Migda/owa" 0

dokonanie przez nich zaptaty z tytutu optat eksploatacyjnych:

II. Zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, kt6re nie zostaty w spos6b
wyrazny przyznane w ramach niniejszego pisma.

L Podtrzvrnuje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Dziatajqc w imieniu pow6dki, w odpowiedzi na zobowiqzanie Sadu z dnia 12.01.2015 r. do
ustosunkowania sie do pisma procesowego ztozonego na rozprawie przez powod6w oraz do
wskazania sygnatur postepowan toczacvch sie przed tut. Sadern, opartych 0 jednakowa
podstawe faktycznq i prawna, niniejszym stwierdzam co nastepuje.

Pismo procesowe pow6dki

Sygn. akt:
II C 111/14

Pozwani:
Zofia Maciejewska - Sarata
Zbigniew sarata
adres w aktach

Monika Piworiska. Kancelaria Radcy Prawnego
P-Law Legal Advisors
ul. Dobra 5 lok. 5
00 - 384 Warszawa

reprezentowana przez
radce prawn ego
Monike Piworiska

Pow6dka:
Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przv Metrze"
adres waktach
dalej okreslana rowniez jako .Spotdzielma"

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

Le c.c l AdvisorsWarszawa, dnia Lo.01.2015 r.
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I K. Candor: Prcl11'U pOc/l11ioI01J1e tymcz asowe (ekspekiatywy), Wroclaw _ Warszawa _ Krakow 1968, s. 13.

W doktrynie i judykaturze przyjmuje sie=:powszechnie, ze ekspektatywy (prawa podmiotowe
tymczasowe) stanowia niezalezriv od prawa wlasciwego przedmiot obrotu, do tych praw
stosuje sie postanowienia 0 prawach wtasciwvch per analogia.

Z ekspektatywq mamy zas do czynienia: "gdy ze zrealizowanymi ju: skiadnikcmi ztozoneqo
stanu Jaktycznego, prowadzqcego do powstania (nabycia) prawa podmiotowego, porzqdek
prawny Iqczy nie jakiekolwiek skutki prawne, lecz tokie, kt6rych cafoksztalt stwarza
oczekujqcemu - po pierwsze - silne stanowisko prawne, siuzqce okreslonemu celowi
praktycznemu, silne, bo do pewnego stopnia zabezpieczone (...) i-po drugie - takie
stanowisko, ktore spelnia prawnie uznane samodzielne funkcje, a wiec funkcjonuje
niezaleinie od prawa podmiotowego, kt6rego nabvcie poprzedza"1.

Sad Najwvzszv przv opisie sytuacji prawnej cztonka w tym "okresie przejsciowvm" skorzystat
z konstrukcji ekspektatywy.

Sad Najwvzszv potwierdzit wiec w ramach ww. wyroku, ze przydziat lokalu posadowionego
na gruncie do kt6rego Sp6tdzielni nie przystuguje wlasnosc albo uzvtkowanie wieczyste, jest
waznv i skuteczny, z tym jedynie zastrzezeniem, ze prawo wynikajqce z tego przydziatu
zostanie w peini uksztaftowane w dacie nabycia wlasnosci/uzvtkowania wieczystego przez
Spoldzielnie.

Nalezv zas podkreslic, ze w Uchwale Sktadu Siedmiu Sedziow Sadu Najwyzszego - Izba
Cywilna z dnia 24 maja 2013 r. III CZP 104/12 Sad Najwvzszv jednoznacznie stwierdzit, ze
.Spotdzielcze wiosnosciowe prawo do lokalu ustanowione w budynku poloionym na gruncie,
do kt6rego sp6fdzielni nie przysfuguje wiasnosc albo uiytkowanie wieczyste stanowi
ekspektatywe tego prawa".

Odnoszac sie do powvzszego, nalezv w pierwszej kolejnosci zauwazvc, ze przedstawiony
wyrok nie jest prawomocny, zostata od niego ztozona apelacja przez powodke.

IV. W pierwszej kolejnosci w ramach pisma z dnia 12.01.2015 r. pozwani przedstawili
dokumenty zmierzajqce do wskazania, ze wlascicielern nieruchomosci gruntowej
na kt6rej posadowiony jest segment pozwanych, jest m. st. Warszawa (pismo
Urzedu m. st. Warszawy z dnia 30.07.2013 r. stanowiace Zatgcznik nr 1 do pisma
pozwanych). Przedstawili takze Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia
25.03.2014 r. (sygn. akt XXIV C 547/11) wraz z uzasadnieniem (Zatgcznik nr 5 do
pisma pozwanych). Opierajac sie na tresci uzasadnienia ww. wyroku powodowie
podnosza, ze z uwagi na to, ze inwestycja zostata przeprowadzona na gruncie nie
bedacvrn wlasnoscia Sp6tdzielni, a na gruncie przez niq dzierzawionvrn, zgodnie z
art. 213 § 1 prawa sp6tdzielczego w zw. z art. 58 k.c. przydziat lokalu na takim
gruncie obarczony jest sankcja nicwaznosci, a w konsekwencji pozwani - mimo
zamieszkiwania w lokalu objetvm przydziatem - nie sa zobowiqzani do
ponoszenia optat eksploatacyjnych na rzecz Sp6tdzielni.
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VI. Bezpodstawne Sq twierdzenia pozwanych, iz Spoidzielnia nie rna podstaw
prawnych do administrowania segmentem pozwanych "ze wzqledu na brak
stosownej umowy z jego wiascicielem, ani do gromadzenia srodkow na Jundusz
remontowy, qdv: nie jest wiascicielem budynku." Z zaiaczonego do akt sprawy
przez samych pozwanych, pisma Urzedu Miasta stotecznego Warszawy z dnia
31.07.2013 r. wynika jednoznacznie, ze .Dbecnie Spoidzielnia administruje
budynkiem i jest zobowiqzana zgodnie z umowq dzierzawv do ponoszenia

V. Zarzuty, iz Spoldzielnia zwleka z ustanowieniem uzvtkowania wieczystego dla
nieruchornosci, na ktorej posadowiony jest segment w ktorvm zamieszkujq
pozwani, sa catkowicie bezpodstawne. Spoidzielnia dokonuje wszelkich
rnozliwvch czvnnosci, zmierzajqcych do ustanowienia uzvtkowania wieczystego,
jednax jak dotad bezskutecznie. Nalezv zwrocic uwage, ze problem, na ktorv
napotyka w tym zakresie Spotdzielnia, jest problemem powszechnym,
dotykajqcym wiele spoidzielni mieszkaniowych - w tvrn zakresie planowane sa
zmiany legislacyjne majqce usprawnic proces nabywania wtasnosci gruntu/prawa
uzvtkowania wieczystego gruntu na ktorvrn posadowione sa budynki zarzqdzane
przez spotdzielnie.

Z powvzszego wynika, ze obok podstawy ustawowej, zobowiqzanie pozwanych ma takze
podstawe umownq (zobowiqzaniowq) oparta 0 art. 353 i nast. k.c.

(ii) w dokumencie przydziatu domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach
wiasnosciowvch z dnia 20.04.2001 r. na rzecz pozwanych (Zatgcznik nr 4 do pozwu) pozwany
Zbigniew Sarata wvraznie oswiadczvl (punkt 2 dokumentu przydziatu), ze zobowiqzuje sie
"uiszczac opfaty za uzvtkowonie lokalu co miesiqc z gory do dnia 10 - tego kaideqo miesiqca
poczqwszy od dnia postawienia { ..} domu jednorodzinnego do dyspozycji"

Powyzszy przepis ma zastosowanie per analogia do czlonkow oczekujqcych na ustanowienie
na ich rzecz spoidzielczego wiasnosciowego prawa do lokalu. W niniejszej sprawie bezsporne
jest, ze lokal zostat pozwanym przedstawiony do ich dyspozycji (pozwani od wielu lat
zamieszkujq w lokalu). W zwiqzku z powvzszvrn powinni ponosic optaty na zasadach
okreslonvch wart. 4 punkt 1 oraz 2 u.s.m. (tj. zgodnie z regulacjq okresloria IN art. 4 ust. 3
u.s.m.)

(i) zgodnie z art. 4 punkt 3. u.s.m. ,,3. Czfonkowie spoidzielni, ktorzy oczekujq na
ustanowienie na ich rzecz spoldzielczeqo lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo
prawa odrebtie] wiasnosci lokalu, sq obowiqzani uczestniczvc w pokrywaniu kosztow budowy
lokali przez wnoszenie wkiadow mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im
lokali do dvspoz\.Icji uiszczajq oni oplaty okreslone w ust. 1 alba 2."

Obowiqzek zaptaty przez cztonkow optat eksploatacyjnych na rzecz Spotdzielni wynika
natomiast z nastepujacvch okolicznosci:

W swietle powvzszego nalezv stwierdzic, ze czvnnosc przydziatu byta wazna, jednak jej petny
skutek (a w konsekwencji nabycie prawa wiasciwego przez pozwanych) nastapi dopiero w
dacie nabycia uzvtkowania wieczvstego/wiasnosci nieruchornosci przez Spoldzielnie.
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Zatqczniki:
1. 2 odpisy pisma

VIII. Stanowisko pozwanych sprowadza sie zasadniczo do konstatacji, ze pomimo tego
iz zamieszkujq w segmencie wybudowanym przez Spoldzielnie, na gruncie
oddanym w dzierzawe Spoidzielni oraz zarzqdzanym przez Spoldzielnie, to nie Sq
zobowiqzani do ponoszenia jakichkolwiek optat na rzecz Spoidzielni celem
skompensowania poniesionych przez nia w tym zakresie kosztow. Jest to
stanowisko niezgodne z prawem oraz sprzeczne z zasadami wspolzvcia
spotecznego.

VII. Pozwani przedstawili takze wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
26.05.2014 r. sygn. akt I ACa 1629/13 w ramach kt6rego Sqd Apelacyjny oddalit
pow6dztwo Sp6tdzielni przeciwko pozwanym 0 zaplate kwoty 65.521,74 z!
tytutem niedoptaty wktadu budowlanego. Odnoszqc sie do powvzszego nalezv
jednoznacznie stwierdzic, ze wytqcznym powodem oddalenia pow6dztwa przez
Sad Apelacvjnv (oraz zmiany w tym zakresie wyroku Sadu Okregowego) byto
przvjecie przez Sqd Apelacyjny 3 - letniego, a nie 10 _ letniego terminu
przedawnienia roszczeri z tytutu niedoptaty wktadu. Sad pod wzgledern meriti, nie
uznat roszczenia Sp6tdzielni za bezzasadne.

wszelkich opiat i swiadczen publicznych zwiqzanych z wvdzierzowionq
nieruchomosciq [...}"
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