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PISMO PROCESOWE

1. W imieniu pozwanego (pełnomocnictwo w aktach sprawy/), wykonując zobowiązanie Sądu z dnia 
19 stycznia 2018 r., doręczone w dniu 30 stycznia 2018 r., wskazuję następujące zastrzeżenia do 
drugiej uzupełniającej opinii biegłego z dnia 15 grudnia 2017 r:

1. Zbigniew Sarata podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawne, tzn. kwestionuje 
roszczenie co do zasady i co do wysokości. Zbigniew Sarata w szczególności podnosi zarzut, 
że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” nie spełniła swojego świadczenia, tj. nie przeniosła 
na Zbigniewa Saratę prawa do domu jednorodzinnego wraz z prawem do gruntu, a spełnienie 
świadczenia jest wątpliwe. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” od kilkunastu lat nie
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uzyskana prawa do gruntu i brak jest obecnie realnej perspektywy na uzyskanie przez nią prawa 
do gruntu, a więc spełnienie świadczenia. Zbigniew Sarata ma prawo do powstrzymania się 
ze swoim świadczeniem, do czasu spełnienia świadczenia wzajemnego przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Przy Metrze"', tj. przeniesienia na Zbigniewa Saratę prawa własności budynku 
wraz z prawem do gruntu.

2. Wobec powyższego, powództwo powinno zostać oddalone, ponieważ spełnienie świadczenia 
przez Zbigniewa Saratę powinno zostać uzależnione od jednoczesnego spełnienia świadczenia 
wzajemnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, tj. przeniesienia na Zbigniewa Saratę prawa 
własności domu jednorodzinnego wraz z prawem do gruntu.

3. W stosunku do uzupełniającej opinii biegłego, aktualne pozostaje stanowisko Zbigniewa Saraty 
wyrażone w pismach procesowych z dnia 7 lutego 2016 r., z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 
9 maja 2016 r.

4. Biegły sporządził wszystkie opinie w sprawie przy błędnym założeniu, że pozwani posiadają 
spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z 
garażem, położonego w Warszawie przy ul. Lanciego 9B, na mocy przydziału wydanego przez 
powódkę (str. 4 opinii podstawowej z dnia 30 października 2015 r.).

5. Należy bowiem podkreślić, że pozwanym takie prawo nie przysługuje. Pozwanym w chwili 
obecnej nie przysługuje nawet ekspektatywa takiego prawa. Jak bowiem wynika ze stanowiska 
Sądu Najwyższego, ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
przysługiwała nie dłużej niż do wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która 
wyłączyła możliwość ustanowienia nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokalu 
mieszkalnego, tj. do 24 kwietnia 2001 r. Ponownie wyłączono taką możliwość w art. 7 ustawy z 
dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...) (Dz.U.nr 125, 
poz. 873). (por. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 24 maja 2013r., III CZP 104/12, wyrok SN 
z dnia 30 września 2009r., VCSK 65/09).

6. Już tylko z tej przyczyny opinia biegłego wydana w niniejszej sprawie (wraz z opiniami 
uzupełniającymi) jest błędna i nie może być podstawą orzeczenia w niniejszej sprawie.

7. Nadto biegły przy sporządzaniu drugiej opinii uzupełniającej nie uwzględnił okoliczności, na 
które pozwany wskazywał już we wcześniejszych pismach procesowych. Przede wszystkim 
biegły nie wziął pod uwagę, że powód naliczał nieprawidłową, zawyżoną stawkę podatku od 
nieruchomości. Podatek ten powinien być obliczony nie w oparciu o dokumenty prywatne, 
sporządzane przez powoda, a w oparciu o uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości za dany rok. Badanie wysokości tych opłat w 
oparciu o dokumenty prywatne powódki jest całkowicie nieuzasadnione i błędne.

8. Biegły' w obliczeniach wziął także pod uwagę opłatę „za użytkowanie wieczyste gruntu". Jest to 
o tyle niezrozumiałe, że grunt, na którym znajduje się dom pozwanych nie jest przedmiotem 
użytkowania wieczystego (powódka nie jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym 
położona jest nieruchomość pozwanych) i powódka nie ponosi żadnej opłaty z tego tytułu. Nawet 
gdyby jednak uznać, że pozwani powinni ponosić opłatę z tego tytułu, to stawka wskazywana
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przez biegłego jest nieprawidłowa, co zostało już wykazane przez pozwanego w piśmie z dnia 
7 lutego 2016 r.

9. Błędny jest także sposób obliczenia podatku od gruntu, bowiem biegły oparł obliczenia na 
proporcji powierzchni domu pozwanych do wszystkich domów tworzących nieruchomość nr 9. 
Tymczasem, jak już wskazał pozwany w piśmie z dnia 9 maja 2016 r., powierzchnie działek pod 
poszczególnymi segmentami są różne, ponieważ działki skrajne są większe. Tym samym także i 
z tego względu opinia biegłego nie może być podstawą wydania wyroku w niniejszej sprawie, 
ponieważ przyjmuje jako podstawę nieprawidłowe dane.

10. Opinia biegłego nie uwzględnia także uwag pozwanego, z których jednoznacznie wynika, że 
instalacja CO nie obejmuje całej powierzchni domu pozwanych. Samo doprowadzenie przez 
pozwanego na strych rur CO nie oznacza, że dom jest na całej powierzchni wyposażony w 
instalację CO, skoro ani powódka, ani pozwani nie zamontowali w części domu kaloryferów. 
Powódka nie jest więc uprawniona do żądania zapłaty zaliczek za centralne ogrzewanie 
proporcjonalnie do całej powierzchni domu, ponieważ powierzchnia ponad 50 metrów 
kwadratowych nie jest w ogóle ogrzewana. Co prawda nadpłata jest po upływie danego roku 
odliczana, jednak podczas całego roku powódka obciąża pozwanych odsetkami ustawowymi za 
nieuregulowane zaliczki od kwot nienależnych (czyli następnie korygowanych przy rozliczeniu 
rocznym).

11. Biegły nie poddał także żadnej analizie wydatków powódki ujętych w kosztach eksploatacji 
podstawowej, w tym w szczególności nie ustalił czy koszty ujęte w tej kategorii przez powódkę 
nie dotyczą usług, które w ogóle nie dotyczą segmentów, a jedynie budynków 
wielomieszkaniowych (np. konserwacja wind, konserwacja schodów ruchomych).

12. Wobec powyższego, przedmiotowa druga uzupełniająca opinia biegłego z dnia 15 grudnia 2017 
r., z uwagi na oparcie jej w całości na założeniach przyjętych w opinii podstawowej z dnia 30 
października 2015 r., nie powinna zostać uwzględniona, w szczególności nie powinna być 
podstawą wyroku w niniejszej sprawie.

(

Załączniki:

- 1 odpis pisma,

- potwierdzenie nadania odpisu pisma bezpośrednio na adres pełnomocnika powoda.
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