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PISMO PROCESOWE

Podtrzymuję swoje poprzednie stanowisko, iż opinia biegłego jest w sprawie
zbędna ze względu na brak podstawy prawnej do naliczania przez spółdzielnię
jakichkolwiek opłat.

Niezależnie d podstawy prawnej opinia jest niemiarodajna, gdyż uchwalane przez
organy spółdzielni stawki opłat nie odpowiadają rzeczywiście ponoszonym przez
spółdzielnie kosztów. Artykuł 4 ustęp 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
nakazuje prowadzenie oddzielnej ewidencji przychodów i kosztów dla poszczególnych
nieruchomości. Nie jest zaś prowadzona odrębna ewidencja dla nieruchomości nr 9 w
skład której wchodzi segment zajmowany przeze mnie i moją żonę. Wynikają z tego
istotne rozbieżności pomiędzy rzeczywiście ponoszonymi kosztami, a wysokością
ustalanych stawek.

Przykładowo można wskazać wysokość naliczanego podatku od nieruchomości.
Na stronie 9 opinii biegły podał stawkę 0,09 zł/ m2 miesięcznie. Tymczasem w roku
2009 uchwalona przez Radę miasta stołecznego Warszawy (zał. 1) wysokość podatku
od budynków w roku 2010 wynosi 0,65 zł co w przeliczeni na jeden miesiąc daje 0,054
zł.

Za nieruchomość nr 9 w ogóle nie jest opłacane użytkowanie wieczyste, ponieważ
działka 4/1 z obrębu 1-11-05 została w roku 1997 wydzierżawiona na 29 lat (zał. 2).
Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi (104473*1,22/30282/12) 0,35 zł /m2.
Po uwzględnieniu podatku od gruntów (rocznie 0,39 zł – zał. 1) otrzymamy 0,3825 zł/
m2. Dom pozwanych, co wynika z tak zwanego przydziału jest posadowiony na działce
o powierzchni 184 m2. Należna miesięczna opłata z tytułu użytkowania gruntu powinna
wynieść w roku 2010 - 70,38 zł. Tymczasem biegły na stronie 9 opinii podaje
miesięcznie z tytułu użytkowania wieczystego - 113,92 zł.

Istotne jest także obciążanie nas comiesięcznym zaliczkami na centralne
ogrzewanie proporcjonalnie do całej powierzchni segmentu. Na strychu nie ma i nigdy
nie było kaloryferów. Spółdzielnia nie zainstalowała tam CO. Powierzchnia ponad 50 m2
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w ogóle nie jest ogrzewana. Wprawdzie przy rocznym rozliczeniu nadpłata jest
odliczana, ale zawyżone zaliczki skutkują obciążaniem nas odsetkami za zwłokę.

Należy też wskazać kolosalną rozbieżność w naliczaniu opłat pomiędzy
stanowiskiem garażowym w budynku wielorodzinnym, a garażem w segmencie. W roku
2010 opłata za stanowisko w garażu podziemnym wynosiła 61 zł miesięcznie. Jak
wynika z decyzji 245/D/00/MU (załącznik do sprzeciwu) powierzchnia garażu
podziemnego w budynku S2 wynosi 622,04 m2. W garażu zlokalizowanych jest 20
stanowisk. Zatem stawka wynosi (61*20/622,04) 1.96 zł/m2. Tymczasem za metr
kwadratowy garażu w segmencie spółdzielnia domaga się ((1223,65-61)/(3112,20/16))
5,98 zł/m2. Jest więc przeszło trzykrotnie większa. A trzeba dodać, że garaż podziemny
jest sprzątany, wyposażony w instalację oddymiającą, oświetlenie i automatycznie
podnoszone bramy. Instalacje są konserwowane, a całodobowe oświetlenie zużywa
znaczną ilość energii.

Wskazane przeze mnie rozbieżności pomiędzy rzeczywiście ponoszonym, a
kosztami wynikającymi z uchwał organów spółdzielni były powodem uznania apelacji w
jednym z poprzednich procesów (zał. 3). Na ostatniej stronie uzasadnienia Sąd
Okręgowy wskazał wszystkie uchybienia o których piszę.

Kuriozalny i nie znajdujący żadnego racjonalnego uzasadnienia jest tez narzut
ogólny kosztów biura zarządu za administrowanie nieruchomością. Biegły na stronie 6
opinii określił go jako 70% kosztów eksploatacji podstawowej.

Zasadniczym powodem dla którego pozew powinien zostać oddalony jest brak
podstawy prawnej do naliczania opłat. Spółdzielnia nie jest właścicielem ani gruntu, ani
posadowionych na nim budynków. Art. 213 § 1 prawa spółdzielczego ma dla
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne znaczenie, stanowi bowiem, iż
spółdzielcze. prawo do lokalu przysługuje członkom spółdzielni mieszkaniowej w
budynkach stanowiących jej własność, Tym samym własnościowe spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego jak prawo do domu jednorodzinnego jako ograniczone prawo
rzeczowe mogło obciążać, zgodnie z treścią tego przepisu, wyłącznie nieruchomość
spółdzielni (por. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 13 marca 2002r., III CZP 11/02).
Skoro spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do praw na rzeczy cudze, a
rzeczą cudzą jest w tym wypadku własność budynku, „idąca" za własnością gruntu lub
wieczystym użytkowaniem gruntu (art. 48 k.c. oraz art. 235 § 1 k.c.) spółdzielnia musi
być właścicielem budynku, w którym miało zostać ustanowione to prawo. Spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mogło pod rządami ww. przepisu, ale i obecnych
powstaje zatem wyłącznie w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym
własność spółdzielni bądź oddanym jej w użytkowanie wieczyste. Taką tezę uzasadnił
Sad Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12.

Tak wiec potencjalnie mogłaby nam jedynie przysługiwać ekspektatywa odrębnej
własności lokalu z uwagi na fakt, iż spółdzielni nadal nie przysługuje własność gruntu
ani wieczyste użytkowanie gruntu. Jednak jak wynika bezspornie ze zgromadzonego
materiału dowodowego, spółdzielnia od wielu lat nie czyni nic by uzyskać prawo do
gruntu, którego właścicielem jest Miasto (por. uchwały gminy i miasta załączone przez
nas do akt sprawy).

Mało tego. Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu członkowie odrzucili zagłoszony
przeze mnie projekt uchwały zobowiązującej zarząd spółdzielni do ustanowienia
użytkowania wieczystego (zał. 4). Nie umiem tego wytłumaczyć. Faktem pozostaje, że
w dającej się przewidzieć przyszłości nie może zostać uporządkowany stan prawny
nieruchomości.

W tych okolicznościach trudno mówić by przysługiwała nam choćby
ekspektatywa odrębnej własności lokalu, skoro brak jest realne], prawnej i faktycznej
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perspektywy jego ustanowienia. Ponadto, do powstania ekspektatywy niezbędne jest
określenie wszystkich istotnych postanowień umowy, której miałoby być ustanowienie
odrębnej własność lokalu określających szczegółowo lokal, nieruchomość wspólną,
wysokość udziału w nieruchomości wspólnej.

Zgodnie z orzecznictwem SN można mówić o ekspektatywie jakiegoś prawa, gdy
to przyszłe, mające dopiero powstać, prawo jest ściśle sprecyzowane w sposób
określający wszystkie jego istotne elementy. Patrz np. ustawa o własności lokali, która
w art. 8 i 9 u.w.l. szczegółowo określa zakres treści umowy, by do powstania prawa i
roszczenia do prawa odrębnej własności lokalu w ogóle mogły powstać.

Tutejszy sąd już kilkukrotnie podzielił prezentowaną przeze mnie argumentację.
Jako przykłady mogę podać sygnatury:

 II C 808/13,

 II C 1578/14,

 II C 830/15
Wobec powyższego wnoszę o oddalenie pozwu.

z poważaniem

Zbigniew Sarata
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