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po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Saracie

o zaplate.kwoty 58A35,49 zl

oraz przeciwko Zbigriiewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie

o zaplate solidarnie kwoty 24.706,82 zl

I. zasadza od pozwanego Zbigniewa Saraty na rzecz powoda Spoldzielni Mieszkaniowej

.Przy Metrze" z siedziba w Warszawie kwote 35.497,64 zl (trzydziesci piec tysiecy

czterysta dziewiecdziesiat siedem zlotych i 64/100) wraz z odsetkami ustawowymi od

dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia zaplaty;

II. oddala pow6dztwo przeciwko Zbigniewowi Saracie w pozostalej czysci;·

III. zasadza od pozwanego Zbigniewa Saraty na rzecz powoda Spoldzielni Mieszkaniowej

.PrzyMetrze" z siedziba w Warszawie kwote 1.656,08 zl (tysiac szescset piecdziesiat

szesc zlotych i 081100) tytulem zwrotu koszt6w postepowania;

IV. zasadza od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Saraty solidamie na

rzecz powoda Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie

kwote 18.530,20 zl (osiemnascie tysiecy piecset trzydziesci zlotych i 20/100) wraz z

ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2009 roku do dnia zaplaty;

v. oddala pow6dztwo przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie w

pozostalym zakresie;

Sedzia SR Katarzyna Malysa

Monika Ozimek

Przewodniczacy:

Protokolant:

Sad Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydzial Cywilny w skladzie:

Dnia 15 lipca 2015 roku

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn; akt II C 7/12



Na oryginale wlasciwepodpisy
Za zgodn~jc z qrygina em .1,

swiadczy (iA.-- . y~

VIII. nakazuje zwrocic powodowi Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w

Warszawie kwote 247,14 zl (dwiescie czterdziesci siedem zlotych i 14/100) tytulem

niewykorzystanej zaliczki, uiszczonej przez powoda Spoldzielnie Mieszkaniowa

.Przy Metrze" z siedziba w Warszawie, zaksiegowanej w dniu 21 listopada 2012 roku

pod poz. WB 1800225/0032/2012.

VI. zasadza od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Saraty solidamie na

rzecz powoda Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie

kwote 2.289,65 zl (dwa tysiace dwiescie osiemdziesiat dziewiec i 65/100)

zl tytulem zwrotu koszt6w postepowania;

VII. nieuiszczone wydatki w lacznej kwocie 1.752,86 zl, poniesione tymczasowo z sum

Skarbu Panstwa - kasy Sadu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa nakazuje pokryc

z zaliczki uiszczonej przez powoda Spoldzielnie Mieszkaniowa .Przy Metrze" z

siedziba w Warszawie, zaksiegowanej w dniu 21 listopada 2012 roku pod poz. WB

1800225/0032/2012;



Pozwany Zbigniew Sarata zlozyl od wydanego w sprawie nakazu zaplaty sprzeciw,

wnoszac 0 oddalenie pow6dztwa. W uzasadnieniu pozwany wskazal, ze w dniu 23 sierpnia

1997 roku zawar! ze Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" w Warszawie umowe 0

wybudowanie domu w zabudowie szeregowej i przeniesienie na niego wlasnosci

wybudowanego domu w terminie 4 miesiecy od daty zakonczenia inwestycji. Wskazywal tez,
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SC}.dRejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2006 roku

wydal nakaz zaplaty, w kt6rym nakazal Zbigniewowi Saracie, aby .zaplacil on powodowi

kwote 46.619,06 zl wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2006 .roku od kwoty

36.086,39 zl do dnia zaplaty oraz kwote 2.715 zl tytulem zwrotu koszt6w procesu.

(nakaz zaplaty - k. 12)

Pow6d - Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie w dniu

22 sierpnia 2006 roku zlozyl pozew, w ktoryrn zadal zasadzenia od pozwanego Zbigniewa

Saraty kwoty 46.619,06 zl wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 36.086,39 zl

od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia zaplaty. Ostatecznie pow6d rozszcrzyl pow6dztwo,

zadajac zasadzenia kwoty 58.435,49 zl z odsetkami ustawowymi od kwoty 40.896,54 zl od

dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia zaplaty. Ponadto pow6d zazadal zasadzenia na jego rzecz

kosztow procesu, w tym koszt6w zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pow6d wskazal, ze Zbigniew Sarata zamieszkuje w domu

jednorodzinnym przy ul. Lanciego 9B w Warszawie, pozostajacym w zasobachpowodowej

spoldzielni oraz, ze przedmiotowy dom jednorodzinny zostal przydzielony pozwanemu na

zasadach spoldzielczego wlasnosciowego prawa w dniu 20 kwietnia 2001 roku. Powod

podnosil, iz pozwany nie uiszczal naleznych oplat zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem

lokalu oraz, ze dochodzi od pozwanego naleznosci z tytulu nieuiszczonych oplat zwiazanych

z eksploatacja i utrzymaniem domu jednorodzinnego za okres od pazdziernika 2001 roku do

dnia 31 lipca 2006 roku,

(pozew - k. 1-2,protokol rozprawy - k. 542)

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 15 lipca 2015 roku

Sygn, akt II C 7/12
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Sad Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2009 roku

wydal nakaz zaplaty, w kt6rym nakazal pozwanym Zbigniewowi Saracie i Zofii

Maciejewskiej-Saracie, aby zaplacili solidamie powodowi kwote 23.897,10 zl wraz z

W dniu 31 lipca 2009 roku pow6d - Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z

siedziba w Warszawie wniosl 0 zasadzenie od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii

Maciejwewskiej-Saraty solidamie kwoty 24.706,82 zl z ustawowymi odsetkami liczonymi od

kwoty 3.897,10 zl od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia zaplaty tytulem oplat zwiazanych z

eksploatacja i utrzymaniem domu jednorodzinnego za kolejny okres, tj. za okres od dnia 1

sierpnia 2006 roku do dnia 31 lipca 2009 roku. Pow6d zazadal ponadto zasadzenia na jego

rzecz koszt6w procesu, w tym koszt6w zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pow6d wskazal, ze pozwani Zbigniew Sarata i Zofia

Maciejewska-Sarata zamieszkuja w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej nr 9B

przy ul. Lanciego w Warszawie, pozostajacym w zasobach powodowej spoldzielni, Wskazal,

iz przedmiotowy dom zostal przydzielony pozwanym na zasadach spoldzielczego

wlasnosciowego prawa do domu jednorodzinnego w dniu 20 kwietnia 2001 roku oraz, ze

pozwani nie uiszczali naleznych oplat zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem lokalu. Jak

wskazal pow6d na dochodzona kwote skladaja naleznosci z tytulu oplat za eksploatacje i

utrzymanie lokalu w kwocie 23.897,10 zl naliczone za okres od dnia 1 sierpnia 2006 roku do

dnia 11 lipca 2009 roku, od kt6rej to kwoty pow6d zada odsetek ustawowych od dnia 1 lipca

2009 roku do dnia zaplaty oraz kwota 809,72 zl stanowiaca odsetki od nieterminowej zaplaty,

wyliczona na dzien 30 czerwca 2009 roku.

(pozew w sprawie II Cupr 87110 - k. 2-3)

ze pomimo uplywu 6 lat, pow6d nadal uchyla sit; od dokonania przewlaszczenia i zada od

niego miedzy innymi wplat na fundusz remontowy i tak zwana eksploatacje podstawowa,

kt6rych to oplat nie ponosilby, gdyby spoldzielnia wywiazala sit; z postanowien umowy. W

pismie z dnia 6 pazdziernika 2008 roku pozwany podniosl zarzut przedawnienia roszczenia z

tytulu oplat zwiazanych z eksploatacja i uzytkowaniem domu jednorodzinnego dotyczacych

okresu sprzed dnia 1 sierpnia 2003 roku, tj. za okres od paidziemika 2001 roku do 31 lipca

2003 roku.

(sprzeciw od nakazu zaplaty, k. 55 - 58, pismo - k. 691-696)



W dniu 23 sierpnia 1997roku Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba w

Warszawie zawarla ze Zbigniewem Sarata umowe nr 210, na mocy kt6rej zobowiazala sie do

wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej 0 powierzchni calkowitej

wraz z poddaszem uzytkowym i garazem 188,75 nr', zlokalizowanego na dzialce 0

powierzchni okolo 210 nr', polozonego w Warszawie przy ul. Lanciego i powierzchnia

poddasza uzytkowego (48,23 rrr') oraz garazu (15,13 nr'), a nastepnie do przeniesienia

3

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Postanowieniem wydanym w dniu 11 maja 2010 roku z pow6dztwa Spoldzielni

Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba W Warszawie przeciwko .Zbigniewowi Saracie i

Zofii Maciejwewskiej-Saracie 0 sygn. akt II Cupr 87110 zostala polaczona ze sprawa z

pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie przeciwko

Zbigniewowi Saracie.

(postanowienie - k. 203 akt II Cupr 87110)

Ponadto postepowanie w niniejszej sprawie prowadzone bylo z pominieciem

przepis6w 0 postepowaniu uproszczonym.

(postanowienie - k. 536)

172)

Pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejwewska-Sarata w sprzeciwie od wydanego

nakazu zaplaty wnosili 0 oddalenie pow6dztwa w calosci oraz 0 zasadzenie koszt6w

postepowania. Pozwani podnosili zarzut nieudowodnienia wysokosci roszczenia, tj., ze

pow6d nie wykazal rzeczywistych kosztow zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem tak

lokalu jak i czesci wspolnych nieruchomosci. W uzasadnieniu wskazywali, iz powod nie

wywiazal sie z zawartych miedzy stronami porozumien; nie przeniosl na pozwanych

wlasnosci segmentu wraz z prawem do gruntu.

(sprzeciw w sprawie II Cupr 87/10 - k. 27-30, pisma strony pozwanej= k. 48-49, 171-

ustawowymi odsetkami od dnia 11ipca 2009 roku do dnia zaplaty oraz kwote 2.717 zl tytulem

zwrotu koszt6w procesu.

(nakaz zaplaty w sprawie II Cupr 87/10 - k. 24)



Powyzsza budowa miala bye realizowana na nieruchomosci pozostajacej w dzierzawie

powoda na podstawie umowy dzierzawy nr L-I-96 z dnia 22 czerwca 1996 roku zawartej z

Gmina Warszawa-Ursynow (obecnie m.st. Warszawa), przy czym umowa dzierzawy

zastapiona zostala 29:..1etni,!umowa dzierzawy z dnia 2 pazdziernika 1997 roku zawart'!

pomiedzy powodka a Gmina Warszawa-Ursyn6w. W § 7 umowy dzierzawy z dnia 2

pazdziernika 1997 roku strony ustalily, ze prawo dzierzawcy (powoda) do uzywania i

pobierania pozytkow bedzie polegalo na zabudowaniu nieruchomosci oznaczonej nr ew. 4/1

zabudowa mieszkaniowa, a sarna umowa stanowila podstawe dla powoda do ubiegania sie 0

zezwolenie na zabudowe (§ 9).

(umowadzierzawy z dnia 2pazdziernika 1997 roku - k: 622-624)

Starania powodowej spoldzielni w kierunku ustanowienia na dzierzawionym terenie

prawa uzytkowania wieczystego nie doczekaly sie dotychczas pelnej realizacji.

(okolicznosci bezsporne)

Zbigniew Sarata posiada spoldzielcze wlasnosciowe prawo do domujednorodzinnego

polozonego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie. Przedmiotowa nieruchomosc pozostaje w

zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" w Warszawie. Dzialajac na podstawie §

64 ust 1 pkt 8 statutu Spoldzielni Rada Nadzorcza podjela uchwala nr 43/04 z dnia 14

czerwca 2004 roku ustalajac .Regulamin rozliczania kosztow gospodarki zasobami

mieszkaniowymi i ustalania oplat za uzywanie lokali". Normowal on zasady rozliczania i

ustalania oplat na rzecz powoda. Zgodnie z Regulaminem podstawa do ustalania wysokosci

oplat za uzywanie lokali/domow jednorodzinnych jest roczny plan gospodarczo-finansowy,

uchwalany przez Rade Nadzorcza powodowej Spoldzielni, Plan .(w tym stawki oplat)

sporzadzany byl na podstawie wynikow roku poprzedniego a wiec w oparciu 0 faktyczne

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

obciazeniowymi, Oplata eksploatacyjna przypadajaca na lokal pozwanego byla ustalana na

4

W § 7 pkt 1 przedmiotowej umowy strony ustalily, ze po dokonaniu przydzialow

domow jednorodzinnych oraz po przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztow budowy

Spoldzielnia przeniesie na czlonkow wlasnosc przydzielonych dom6w wraz z prawami do

dzialek,

(umowa nr 210-k. 17-23)

spoldzielczego wlasnosciowego prawa do wskazanej wyzej nieruchomosci na Zbigniewa

Sarate.
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Dom jednorodzinny polozony przy uL Lanciego 9B w Warszawie rna powierzchnie

193,08 rrr'. Na poddaszu uzytkowyrn, znajdujacym sie w przedmiotowym budynku zostal

doprowadzony system centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu sluzacym jako garaz

rowniez jest system centralnego ogrzewania.

(opinia bieglego - k. 790)

Pozwany nie oplacal regularnie naliczanych comiesiecznie oplat za eksploatacje.I

utrzymanie domu jednorodzinnego. Wysokosc oplat zwiazanych z eksploatacja i uzywaniem

wskazanego wyzej domu jednorodzinnego za okres od pazdziernika 2001 roku do 31 lipca

2006 roku wyniosla 68.910,42 zl, przy czym pozwany Zbigniew Sarata czesciowo regulowal

oplaty za eksploatacje i uzytkowanie domu jednorodzinnego srednio kwota okolo 370 zl

miesiecznie. W sumie pozwany uiscil na rzecz powoda we wskazanym powyzej okresie czasu

kwote 17.991,10 zl. Zatem zadluzenie pozwanego za okres od pazdziemika 2001 roku do 31

lipca 2006 roku wynioslo 50.919,32 zl.

Wysokosc oplat zwiazanych z uzywaniem i eksploatacja lokalu za okres od

pazdziernika 2001 roku do 31 lipca 2003 roku wyniosla 27.903,96 zl, przy czym za wskazany

powyzej okres pozwany uiscil w sumie kwote 12.482,28 zl. Jego zadluzenie za ten okres

wynosi 15.421,68 zl.

(opinia bieglego - k. 790 - 848)

Pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewsa-Sarata zalegali ponadto z oplatami

przypadajacymi na powyzej wskazany segment w okresie od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca

2009 roku, kt6rych laczna wysokosc wynosila 37.615,37 zl, przy czym za wskazany okres

pozwani uiscili kwote 19.085,17 zl. Ich zadluzenie za ten okres wynosi 18.530,20 zl.

(opinia bieglego - k. 1027 i n., k. 1298 i n.)

podstawie powolanego regulaminu. Zgodnie z § 8 ust 6 statutu spoldzielni, czlonek

spoldzielni obowiazany jest do wnoszenia oplat z g6ry do 10 dnia kazdego miesiaca za dany

miesiac. Oplata eksploatacyjna obciazajaca lokal pozwanego obejmuje eksploatacje

podstawowa, odpis na fundusz remontowy, oplate za uzytkowanie gruntu, podatek od

nieruchomosci, koszty energii elektrycznej osiedlowej, koszty dostawy wody i odprowadzenia

sciekow, koszty dostawy ciepla dla podgrzania wody, koszty dostawy ciepla (c.o.), koszty

wywozu nieczystosci.

(przydzial= k. 3, statut spoldzielni - k: 45-62, regulamin - k. 104 - 116)



6

Powyzszy stan faktyczny w niniej szej sprawie Sad ustalil przede wszystkirn na

podstawie opinii i opinii uzupelniajacych bieglej Malgorzaty Chroli, Nie ulega watpliwosci,

ze powyzsze opinie zostaly sporzadzone przez osobe posiadajaca wyrnagane kwalifikacje

zawodowe, uwzglednialy poszczeg6lne wplaty pozwanego na poczet wyrnaganych oplat z

tytulu eksploatacji dornu jednorodzinnego pozwanego. Wnioski bieglego okazaly sie sp6jne,

rzeczowe i jasne w przekazie.

W ocenie Sadu niesluszny jest zarzut pozwanego, ze biegla·· ustalila koszty

eksploatacji, nalezacego do pozwanego dornu jednorodzinnego na podstawie uchwal organ6w

spoldzielni. Biegla wyraznie wskazala, ze podstawa poczynionych przez nia ustalen byly

sprawozdania finansowe pow6dki zatwierdzane przez bieglych rewidentow; sporzadzane byly

przez bieglych rewidentow na koniec danego okresu rozliczeniowego i uwzglednialy

rzeczywiscie poniesione przez powodowa spoldzielnie wydatki. W zadnym wypadku nie .sa

one tozsame z uchwalami spoldzielni, dotyczacymi planowanych koszt6w eksploatacji, kt6re

jak slusznie wskazal pozwany, jedynie projektuja koszty spoldzielni zwiazane z utrzyrnaniern

nieruchomosci, i nie stanowia 0 ich rzeczywistej wysokosci.

Biegla wskazala, ze w swoich wyliczeniach oparla sie rowniez na znajdujacych sie w

aktach spoldzielni fakturach i rachunkach, kt6re takze nie kreowaly przyszlych wydatk6w, a

wskazywaly, w jakiej wysokosci faktycznie zostaly one poniesione. Strona pozwana nie

postawila zadnego zarzutu wobec prawidlowosci sporzadzenia wskazanych powyzej

sprawozdan finansowych oraz prawdziwosci faktur, znajdujacych sie w aktach spoldzielni.

Rowniez niezasadny okazal sie zarzut pozwanego, ze opinie w sprawie zostaly

sporzadzone w sposob nieprawidlowy, gdyz przy rozliczaniu koszt6w eksploatacji,

dotyczacychoplat za centralne ogrzewania, przyj eto powierzchnie uzytkowa budynku wraz z

poddaszem, na kt6rym nie rna kaloryferow. Wskazac jednak nalezy, 'iz w okresie od 1

stycznia 2002 roku do 31 lipca 2006 roku rozliczanie kosztow centralnego ogrzewania

nastepowalo na podstawie licznikow, zgodnie z faktycznie zuzyta energia cieplna. Tyrn

sarnyrn powierzchnia ogrzewanej nieruchomosci nie rna znaczenia przy ustalaniu koszt6w

zwiazanych z jej ogrzewaniern. Rozliczenia ryczaltowe ustalane na podstawie powierzchni

nieruchomosci obowiazywaly w powodowej spoldzielni jedynie W okresie od 1 wrzesnia

2001 roku do 1 stycznia 2002 roku. Wobec skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia

Sad nie badal wysokosci naleznych oplat za ten okres. Ponadto pozostale elernenty skladowe

czynszu zostaly przez biegla wyliczone w spos6b prawidlowy.



Pow6dztwo w przewazajacej czesci zaslugiwalo na uwzglednienie,

Pow6dka ostatecznie dochodzila od Zbigniewa Saraty kwoty 58.435,49 zl, na ktora

zlozyla sie kwota 40.896,54 zl z tytulu oplat eksploatacyjnych za okres od pazdziernika 2001

roku do 31 lipca 2006 roku oraz kwota 17.538,95 zl stanowiaca skapitalizowane odsetki za

opoznienie od nieuiszczonych wierzytelnosci, Ponadto powodowa spoldzielnia zadala

solidamej zaplaty od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Saraty kwoty
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Sad zwazyl co nastepuje:

Niezaleznie od powyzszego wskazac nalezy, iz ostatecznie - po sporzadzeniu opinii

uzupelniajacej - w lutym 2015 roku, zadna ze stron postepowania nie wniosla 0 dopuszczenie

dowodu z kolejnej opinii uzupelniajacej, badz z opinii bieglego innego niz Malgorzata

Chrola. Dodac jedynie wypada, ze biegly sporzadzajacy opinie w niniejszej sprawie ustalal

koszty rzeczywiste poniesione przez Spoldzielnie na podstawie przedstawionej dokumentacji

ksiegowej, kt6ra obejmowala faktury, bilanse, rachunki zysk6w i strat. W swoich

wyliczeniach oparl sie rowniez na znajdujacych sie w aktach spoldzielni fakturach i

rachunkach, kt6re takze nie uwzglednialy przyszlych wydatk6w, a wskazywaly, w jakiej

wysokosci faktycznie zostaly one poniesione.

Opinie bieglego sadowego przeprowadzone w niniejszej sprawie w spos6b pelny

odpowiadaly na zagadnienia istotne dla rozstrzygniecia sporu. Sad zatem nie znalazl zadnych

racjonalnych argument6w dla podwazenia wartosci dowodowej opinii bieglego, kt6remu nie

mozna bylo odmowic profesjonalizmu w przeprowadzonych w opiniach metodach obliczenia

rzeczywistych koszt6w poniesionych przez Spoldzielnie w badanych okresach na

nieruchomosc zajmowana przez pozwanych.

Ponadto Sad ustalil powyzszy stan faktyczny rowniez na podstawie dokument6w

zlozonych w niniejszej sprawie, kt6re Sad w calosci uznal za wiarygodne, a kt6rych

prawdziwosc nie byla kwestionowana przez zadna ze stron.

Wskazac w tym miejscu nalezy, iz Sad oddalil wniosek 0 dopuszczenie dowodu z

zeznan swiadkow Marianny W6jtowicz, Jolanty Wojciechowicz i Teresy Cieslak oraz

dowodu z akt sprawy IDs. 267/1211 i zeznan stron uznajac, iz przeprowadzenie tych

dowod6w nie wniesie zadnych nowych okolicznosci do sprawy, a jedynie przedluzy

postepowaniew sprawie.



Oplaty zwiazane z eksploatacja i uzytkowaniem nieruchomosci za okres od

pazdziernika 2001 roku do lipca 2003 roku wynosily 27.903,96 zl i zostaly uregulowane

przez pozwanego w czesci, tj. do wysokosci kwoty 12.482,28 zl. Tyrn sarnyrn surna zaleglosci

za ten okres wyniosla 15.421,68 zl, W toku procesu pozwany podniosl zarzut przedawnienia

czesci dochodzonej wierzytelnosci zwiazanej z oplatami eksploatacyjnyrni zajrnowanej

nieruchomosci, dotyczacej okresu od pazdziernika 2001 roku do lipca 2003 roku. Zarzut ten

okazal sie zasadny, albowiern zgodnie z trescia art. 118 k.c., jezeli przepis szczegolny nie

stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesiec, a dla roszczen 0 swiadczenia

okresowe oraz roszczen zwiazanych z prowadzeniern dzialalnosci gospodarczej - trzy lata.

Nie ulegalo watpliwosci Sadu, iz swiadczenia z tytulu oplat zwiazanych z eksploatacja

i uzytkowaniem dornu jednorodzinnego majacharakter swiadczen okresowych i tyrn sarnyrn

ulegaja przedawnienia wraz z uplywem trzech lat od dnia wymagalnosci roszczenia.

Wskazac nalezy, iz powodowa spoldzielnia zlozyla pozew w niniejszej sprawie w dniu

22 sierpnia 2006 roku, nie przerywajac biegu terminu przedawnienia za opisane powyzej

swiadczenia za okres od pazdziernika 2001 roku do lipca 2003 roku. Stan zaleglosci

pozwanego za ten okres wyniosl 15.421,68 zl, a wobec skutecznego podniesienia zarzutu

przedawnienia roszczenie powodki w tyrn zakresie nalezalo oddalic.

W pozostalym zakresie powodztwo za okres od dnia 1 sierpnia 2003 roku do dnia 31

lipca 2006 roku zaslugiwalo na uwzglednienie. Rowniez powodztwo 0 zaplate z tytulu oplat

zwiazanych z eksploatacja i uzytkowaniem dornu jednorodzinnego za okres od 1 sierpnia

2006 roku do 31 lipca 2009 roku zaslugiwalo na uwzglednienie w przewazajacej czesci.

Oplaty zwiazane z eksploatacja i uzytkowaniem nieruchomosci za okres od 1 sierpnia 2003

roku do dnia 31 lipca 2006 roku wynosily w surnie 37.615,37 zl i zostaly uregulowane przez

pozwanych w czesci, tj. do wysokosci kwoty 19.085,17 zl. Tyrn sarnyrn surna zaleglosci za

ten okres wyniosla 18.530,20 zl,

W toku postepowania w niniejszej sprawie strona pozwana podnosila szereg zarzutow,

z ktorych zaden - w ocenie Sadu - nie podwazyl zasadnosci roszczenia powodki.

W pierwszej kolejnosci nalezalo rozwazyc zarzut pozwanego, ze wobec me

wywiazania sie przez spoldzielnie z § 7 urnowy zawartej w dniu 23 sierpnia 1997 roku, jest

on zwolniony od obowiazku uiszczania oplat, Zdaniern Sadu zarzut ten absolutnie nie

zasluguje na uwzglednienie. Obowiazek uiszczania oplat za eksploatacje i uzywanie lokali
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24.706,82 zl z tytulu oplat eksploatacyjnych za okres od 1 sierpnia 2006 ro do 31 lipca)009

roku.
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Tym samym przyjac nalezy, iz powodowa spoldzielnia posiadala tytul prawny oraz

uprawnienie do zabudowy wynikajace z umowy dzierzawy zawartej z m.st. Warszawa. Tytul

prawny spoldzielni do przedmiotowego gruntu (tu: dzierzawa) nie powodowal niewaznosci

umowy, na mocy kt6rej powodowa spoldzielnia zobowiazala sie do wybudowania domu

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a obowiazkiem pozwanych (nabywc6w) bylo

uiszczanie oplat zwiazanych z eksploatacja i uzytkowaniem nieruchomosci. Odnoszac sie z

kolei do kwestii spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, w tym rowniez prawa do

domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, wskazac nalezy, iz dochodzilo juz - w

orzecznictwie Sadu Najwyzszego - do akceptacji czynnosci zmierzajacych do ustanowienia

spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu bezposrednio na rzecz czlonkaspoldzielni w

umowie 0 przydzial lokalu lub tez w wyniku przeksztalcenia w to prawo juz istniejacego

spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (uzasadnienie uchwaly SN z dnia 30 maja 1994

r. III CZP 73/94, OSNC 1994, nr 12, paz. 236) takze wtedy, gdy nie doszlo jeszcze do

definitywnego uregulowania tytulu prawnorzeczowego spoldzielni mieszkaniowej do

posiadanej przez nia nieruchomosci. Potrzeby obrotu prawnego oraz mozliwosc uzyskania

. ...... ..w mmej szej sprawie.

W ocenie Sadu brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania bezprawnosci dzialania

powoda. Pozwany kwestionujac powyzsze, stawia sie w sytuacji osoby nie posiadajacej tytulu

prawnego do przedmiotowego domu jednorodzinnego, co zreszta pozostaje bez wplywu na

obowiazek ponoszenia na rzecz Spoldzielni oplat z tytulu korzystania z medi6w i innych

swiadczen obciazajacych lokal zajmowany bez tytulu prawnego. Zarzut niewaznosci

przydzialu domu jest jak najbardziej chybiony. Wskazac nalezy, ze pozwany do dnia

wniesienia pozwu nie kwestionowal waznosci tego przydzialu, nadto mial pelna swiadomosc

na jakim gruncie budowany byl budynek. Jak slusznie podkresla strona powodowa, zaden

przepis nie uzaleznia ustanowienia wlasnosciowego prawa do lokalu od wlasnosci spoldzielni

do gruntu, co potwierdza orzecznictwo SaduNajwyzszego (m.in. Uchwala SN - Izby Cywilnej

z dnia 28 wrzesnia 1994 r. III CZP 121/94, Uchwala SN z dnia 30 maja 1994 r. III CZP

73/94).

mieszkalnych wynika wprost z ustawy i nie jest uzalezniony od wywiazania sie badz nie

wywiazania sie z postanowien umownych zawartych miedzy stronami. Wzniesienie domu

jednorodzinnego powoda na gruncie, kt6ry nie stanowil mienia Spoldzielni, co zdaniem

pozwanego czynilo niewaznym jego przydzial do domujednorodzinnego i upowaznialo go do

niewnoszenia jakichkolwiek oplat eksploatacyjnych, nie mialo znaczenia dla rozstrzygniecia



kredytu bankowego przy zabezpieczeniu hipotecznym obciazajacym omawiane p,rawo

rzeczowe doprowadzily do wystepowania z wnioskiem 0 zakladanie odrebnych ksiag

wieczystych dla spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, mimo braku tytulu

wlascicielskiego lub tez quasi wlascicielskiego do gruntu. Wskazac nalezy, iz w chwale Sadu

Najwyzszego z dnia 30 maja 1994 roku w sprawie III CZP 73/94 wyjasniono, iz zalozenie

ksiegi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego wlasnosciowego prawa do lokalu

mieszkalnego w budynku stanowiacym wlasnosc spoldzielni nie jest uzaleznione od

uregulowania tytulu prawnego spoldzielni do nieruchomosci, na kt6rej znajduje sie budynek

mieszkalny; zalozenie ksiegi wieczystej dla nieruchomosci gruntowej nie musialo zatem

poprzedzac ustanowienia odrebnej ksiegi wieczystej dla omawianego prawa rzeczowego.

Ponadto w uzasadnieniu powyzszej uchwaly wskazano, iz skoro jednak wprowadzono

regulacje prawna dotyczaca prawnego statusu spoldzielczego wlasnosciowego prawa do

lokalu w okresie, w kt6rym nie doszlo do uregulowania stanu wlasnosci nieruchomosci i

budynk6w przez wiele spoldzielni mieszkaniowych, to stalo sie tak w celu m.in.

uniczaleznienia czlonka, kt6remu przysluguje wlasnosciowe prawo do lokalu, od czynnosci

spoldzielni mieszkaniowej oraz jej aktywnosci w zakresie uporzadkowania wlasnosci

nieruchomosci. Takie uniezaleznienie zakladalo wiec mozliwosc skutecznego ustanowienia

ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku przydzialu lokalu, a w kazdym razie odmienna

niz wskazana sekwencje zdarzen majacych prowadzic do powstania tego prawa. Podobne

stanowisko wyrazil Sad Najwyzszy w uchwale z dnia 28 wrzesnia 1994 roku w sprawie III

CZP 121194 (Rejent 1996, Nr 3, s. 123), w kt6rej wyjasniono, ze brak uregulowania tytulu

prawnego spoldzielni mieszkaniowej do nieruchomosci, na kt6rej znajduje sie budynek

mieszkalny nalezacy do spoldzielni, nie stanowi przeszkody do zalozenia ksiegi wieczystej w

celu ujawnienia w niej praw wymienionych w art. 241 ustawy 0 ksiegach wieczystych i

hipotece. Obecnie na tIe unormowan ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku 0 spoldzielniach

mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.), ostatecznie przesadzono w

uchwale 7 sedziow Sadu Najwyzszego z dnia 24 maja 2013 roku (Ill CZP 104/12, OSNC

2013/10/113), ze niedopuszczalne jest de lege lata skuteczne tworzenie spoldzielczego

wlasnosciowego prawa do lokalu (badz tez prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni

mieszkaniowej) w przypadku nieprzyslugiwania spoldzielni mieszkaniowej wlasnosci czy tez

wspolwlasnosci gruntu lub tez prawa uzytkowania wieczystego - zar6wno w wyniku

bezposredniego utworzenia tego prawa na podstawie umowy czlonka ze spoldzielnia (tzw.

przydzialu) jak tez w rezultacie przeksztalcenia spoldzielczego lokatorskiego prawa w

10
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Dodac rowniez nalezy, iz zar6wno w literaturze jak i orzecznictwie Sadu Najwyzszego

od dawna nawiazywano do konstrukcji tzw. prawa podmiotowego tymczasowego, czyli tzw.

ekspektatywy, m.in. w zwiazku z zagadnieniem podzialu majatku bylych malzonkow, w sklad

kt6rego wchodzilo uprawnienie do uzyskania tzw. przydzialu spoldzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu. Aktualnosc tejze konstrukcji w porzadku prawnym, tj. ekspektatywy

maksymalnie uksztahowanej,· bez ograruczema kategorii definitywnego prawa

podmiotowego, poprzedzonego ekspektatywa, przyjmowanego w orzecznictwie Trybunalu

Konstytucyjnego; nawiazuje do niej rowniez sam ustawodawca np. wart. 174, 1714 ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych.

Wskazac ponadto nalezy, ze powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z reguly

wymaga zachowania okreslonego przebiegu zdarzen prawnych rozlozonych w czasie;

problem polega na tym, kiedy mozna mowic 0 prawnym uksztaltowaniu sie ekspektatywy

jako prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do prawa oczekiwanego. Konstrukcja

ekspektatywy pozostaje aktualna w6wczas, gdy doszlo miedzy czlonkiem a spoldzielnia

mieszkaniowa do zawarcia umowy (wydania przydzialu) zmierzajacej do ustanowienia

spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu w spos6b bezposredni. Sytuacja prawna

takich uprawnionych jest tozsama z sytuacja prawna uprawnionych zmierzajacych do

uzyskania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu na skutek przeksztalcenia

spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a roznice dotycza tylko charakteru i sekwencji

zdarzen prowadzacych do powstania tych sytuacji.

Oceniajac w dalszej kolejnosci zasadnosc dochodzonego przez powodowa

spoldzielnie roszczenia wzgledem pozwanych nalezalo odniesc sie do postawy prawnej

pow6dztwa.

spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu przy wyposazeniu czlonka spoldzielni w

wynikajace ex lege roszczenie 0 zawarcie odpowiedniej umowy transformacyjnej. Wskazac

takze nalezy, iz Sad Najwyzszy podkreslil, ze negacja prawnego sposobu ustanawiania

spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego na

podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku nie oznacza eliminacji takiej mozliwej

wykladni tego przepisu, kt6ra nie narusza og6lnych regul ustanawiania ograniczonych praw

rzeczowych i tym samym regul nabywania tychze praw w wyniku nastepstwa prawnego 0

charakterze konstytutywnym, a takze w zasadzie nie godzi w sfere uprawnien wlasciciela

gruntu.
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych, czlonkowie

spoldzielni, kt6rym przysluguja spoldzielcze prawa do lokali, S,! obowiazani uczestniczyc w

pokrywaniu koszt6w zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w czesciach

przypadajacych na ich lokale, z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych

mienie spoldzielni, przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie zas z

ust. 11 cytowanego wyzej przepisu, osoby niebedace czlonkami spoldzielni, kt6rym

przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, S,! obowiazane uczestniczyc w

pokrywaniu koszt6w zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w czesciach

przypadajacych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych

mienie spoldzielni przez uiszczanie oplat na takich samych zasadach jak czlonkowie

spoldzielni, z zastrzezeniem art. 5 (pozytki iprzychody z nieruchomosci wspolnej).

Stosownie do art. 4 ust. 3 i 4 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych; od chwili

postawienia domu do dyspozycji pozwanego obowiazany jest on uiszczac na rzecz pow6dki

oplaty 0 kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 na pokrycie koszt6w zwiazanych z eksploatacja

lub utrzymaniem nieruchomosci w czesci przypadajacej na jego lokal, eksploatacja i

utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie spoldzielni przez uiszczenie oplat zgodnie

z postanowieniami statutu (za okres, w kt6rym byl czlonkiem spoldzielni) oraz za okres

pozniejszy - w zakresie wydatk6w zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci

stanowiacych mienie spoldzielni, kt6re S,! przeznaczone do wsp6lnego korzystania przez

osoby zamieszkujace w okreslonych budynkach lub osiedlu.

Zgodnie z art. 6 wspomnianej ustawy, roznica miedzy kosztami eksploatacji i

utrzymania danej nieruchomosci, a przychodami z oplat zwieksza odpowiednio przychody lub

koszty w roku nastepnym, Nie ulega bowiem watpliwosci, ze wybudowany i przekazany

pozwanemu lokal mieszkalny jest stale eksploatowany, wobec czego generuje koszty, do

kt6rych pokrycia zgodnie z ustawa i w okresie czlonkostwa w spoldzielni zgodnie z wydanym

na jej podstawie statutem zobowiazany jest pozwany, i to zar6wno w okresie kiedy byl

czlonkiem spoldzielni mieszkaniowej jak rowniez w okresie, kiedy nie byl jej czlonkiem.

Jak wynika z ustalonego - w oparciu 0 opinie bieglego - stanu faktycznego, wysokosc

zaleglych oplat eksploatacyjnych z odsetkami za okres od 1 sierpnia 2003 roku do 31 lipca

2006 roku obciazajace nieruchomosc pozwanego, przy uwzglednieniu przedawnienia

roszczenia wyniosla 35.497,64 zl, a za okres od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia 31 lipca

2009 roku 18.530,20 zl,



13

. ... .mmej szej sprawie.

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzic nalezy, iz podnoszone przez strone

pozwana zarzuty przeciwko zasadnosci jak tez wysokosci roszczenia powoda okazaly sie

nietrafne. Szczegolowy material dowodowy zgromadzony w toku calego procesu wykazal, ze

zadanie powoda bylo sluszne co do zasady. Natomiast w kwestii wysokosci roszczenia

dochodzonego przez powoda, Sad oparl sie na opiniach bieglego sadowego, kt6ry wyliczajac

koszty rzeczywiste powodowej spoldzielni poniesione na rzecz nieruchomosci zajmowanej

~ Rozpoznajac niniejsza sprawe nie spos6b bylo nie odniesc sie do kwestii pobierania

przez powodke oplat na fundusz remontowy oraz za sprzatanie; stosownie do przepisu art. 6

ust. 3 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych - obowiazek swiadczenia na fundusz

remontowy dotyczy czlonkow spoldzielni, wlascicieli nie bedacych czlonkami oraz os6b nie

bedacych czlonkami, kt6rym przysluguja spoldzielcze prawa wlasnosciowe. Zatem

obowiazek swiadczenia na ten fundusz nie budzil watpliwosci Sadu, Dodac nalezy, ze oplaty

za sprzatanie zadanie przez powodowa spoldzielnie dotycza sprzatania czesci wsp6lnych

nieruchomosci, w tym takze utrzymania zieleni na terenie nieruchomosci wsp6lnych.

Rowniez Sad nie mial watpliwosci co do prawidlowosci obliczonej powierzchni uzytkowej

segmentu pozwanych, kt6ra wynosila 193,08 nr'. Jak podkreslal biegly w swoich opiniach, w

domach jednorodzinnych (segmentach) powierzchnia uzytkowa odpowiada powierzchni

calkowitej. Nadto zapis § 7.4 regulaminu rozliczania koszt6w gospodarki zasobami

mieszkaniowymi i ustalania oplat za uzywanie lokali wyraznie wskazuje, ze powierzchnia

uzytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest powierzchnia wszystkich

pomieszczen znajdujacych sie w Iokalu, bez wzgledu na ich przeznaczenie i spos6b uzywania

jak np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, lazienki itp. pomieszczenia sluzace mieszkalnym i

gospodarczym celom uzytkownika, zaadoptowane dla potrzeb konkretnego lokalu

mieszkalnego czesci korytarzy, piwnic i kom6rek. Przyjeta przez powodowa spoldzielnie jak i

bieglego powierzchnia uzytkowa segmentu pozwanych byla zgodna z polskimi normami i

odpowiadala powierzchni normatywnej stanowiac podstawe do naliczania oplat czynszowych.

Rowniez ewentualna kwestia nieprawidlowosci w oddanym przez powodowa

spoldzielnie budynku, jak rowniez wad, czy uszkodzen, nie mialaby zadnego znaczenia dla

obowiazku ponoszenia oplat zwiazanych z korzystaniem z lokalu.

W dalszej kolejnosci - odnoszac sie do wysokosci pobieranych przez powoda oplat

zwiazanych zeksploatacja i utrzymaniem domu jednorodzinnego, wskazac nalezy, iz pozwani

nie zaskarzyli zadnej z uchwal spoldzielni, majacej istotne znaczenie dla obowiazku zaplaty w



przez pozwanych w okresie od pazdziernika 2001 roku do 31lipca 2006 roku oraz w okresie

od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku, dokonal odpowiednich korekt w obliczeniach

przedstawionych przez strone powodowa. Wplaty dokonywane przez pozwanego na rzecz

spoldzielni zostaly przez bieglego prawidlowo uwzglednione.

Biorac pod uwage wnioski bieglego jak tez caloksztalt okolicznosci ujawnionych w

sprawie, Sad w punkcie 1. wyroku zasadzil od pozwanego Zbigniewa Saraty na rzecz powoda

kwote 35A97,64 zl, stanowiaca naleznosc powoda za okres od 1 sierpnia 2003 roku do 31

lipca 2006 roku, z uwzglednieniem zasadnego zarzutu przedawnienia roszczenia.

Ponadto Sad - w punkcie IV. wyroku zasadzil od pozwanych Zbigniewa Saraty iZofii

Maciejewskiej-Saraty solidarnie na rzecz powodowej spoldzielni kwote 18.530,20 zl,

stanowiaca naleznosc powoda za okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku

Odnoszac sie do kwestii zadania odsetek w pierwszej kolejnosci podniesc nalezy, iz

zgodnie z przepisem art. 481 § 1 k.c. jezeli dluznik opoznia sie ze spelnieniem swiadczenia

pienieznego, wierzyciel moze zadac odsetek za czas opoznienia, chociazby nie poniosl zadnej

szkody i chociazby opoznienie bylo nastepstwem okolicznosci, za kt6re dluznik

odpowiedzialnosci nie ponosi. Sad uznal, iz pow6dce naleza sie odsetki ustawowe liczone od

zasadzonych w wyrokukwot:

- 35.497,64 zl od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia zaplaty,

- 18.530,20 zl od dnia 1 sierpnia 2009 roku do dnia zaplaty.

Sad uznajac za zasadne roszczenie powoda takze w zakresie w jakim domagal sie od

pozwanego zaplaty odsetek ustawowych od dochodzonych naleznosci, mial na uwadze tresc

Statutu tejze spoldzielni oraz przepisy ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych . Zgodnie z §

8 ust. 6 statutu spoldzielni, czlonek spoldzielni obowiazany jest do wnoszenia oplat z g6ry do

10 dnia kazdego miesiaca za dany rniesiac. Ponadto w mysl art. 4 ust. 62 ustawy, oplaty wnosi

sie co miesiac z g6ry do dnia 10 kazdego miesiaca. Statut moze okreslic inny termin nie

wczesniej niz ustawowy.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad zasadzil odsetki od wskazanych w punktach 1. i IV.

sentencji kwot poczawszy od nastepnego dnia po okresie, za jaki powodowa spoldzielnia

domagala siezaplaty naleznosci.

Z wyjasnionych powyzej przyczyn pow6dztwo powodowej spoldzielniw pozostalym

zakresie podlegalo oddaleniu,

W koncowej czesci uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie nie spos6b

bylo nie odniesc sie rowniez do wydanego w dniu 17 czerwca 2015 roku postanowienia w
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Wskazac nalezy, iz pow6d wygral proces przeciwko Zbigniewowi Saracie 0 zaplate

kwoty 58.435,49 zl w 60,7 %, ponoszac koszty w kwocie 6.422,91 zl, na kt6re zlozyly sie:

oplata od pozwu w kwocie 300 zl oraz calkowite koszty wykonania opinii bieglego w sprawie

- 6.122,91 zl. Pozwany natomiast w niniejszym postepowaniu poniosl koszty w lacznej

kwocie 5.706,43 zl, na kt6re zlozyly sie: oplaty od apelacji w wysokosci 2.922 zl oraz w
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O kosztach postepowania Sad orzekl na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99

k.p.c., zgodnie z zasada odpowiedzialnosci za wynik procesu.

przedmiocie odmowy wezwama do udzialu w sprawie w charakterze pozwanego m.st.

Warszawy. Zgodnie bowiem z art. 194 § 1 k.p.c. jezeli okaze sie, ze pow6dztwo nie zostalo

wniesione przeciwko osobie, kt6ra powinna bye w sprawie strona pozwana sad na wniosek

powoda lub pozwanego wezwie te osobe do wziecia udzialu w sprawie. Osoba wezwana do

udzialu w sprawie na wniosek pozwanego moze domagac sie zwrotu koszt6w wylacznie od

pozwanego, jezeli okaze sie, ze wniosek byl bezzasadny. Jezeli okaze sie, ze pow6dztwo 0 to

sarno roszczenie moze bye wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, kt6re nie wystepuja

w sprawie w charakterze pozwanych, sad na wniosek powoda moze wezwac te osoby do

wziecia udzialu w sprawie (§ 3).

Art. 194 § 1 i 3 k.p.c. reguluja przeksztalcenia stron procesu inne niz nastepstwo

(sukcesja) procesowe. W wyniku tych przeksztalcen strone procesu stanowia obok os6b

wskazanych w pozwie, nowe podmioty. Ponadto art. 194 § 1 i 3 k.p.c. dotyczy wezwania do

wziecia udzialu w sprawie w charakterze pozwanego osoby, przeciwko kt6rej nie zostalo

wytoczone pow6dztwo. Dopozwanie stanowi spos6b obrony pozwanego, ale i srodek

umozliwiajacy powodowi unikniecie wyroku oddalajacego pow6dztwo, gdy okaze sie, ze

dotychczasowy pozwany nie jest w sprawie legitymowany biemie. Wniosek tylko powoda 0

dopozwanie w trybie § 3 rna inny charakter niz przeksztalcenie na podstawie § 1. W tym

wypadku pow6d nie neguje legitymacji biemej dotychczasowego pozwanego, ale twierdzi, ze

sa jeszcze inne osoby wspolodpowiedzialne, Przyjmuje sie, ze sad moze takiego wniosku nie

uwzglednic, gdy - majac na uwadze stan zaawansowania sprawy - uzna to za niecelowe, a

stronie nie grozi przedawnienie roszczen. Z tych wszystkich wzgledow Sad - odmowil

wezwania do udzialu w sprawie m.st. Warszawy, jako wlasciciela nieruchomosci

dzierzawionej przez powodowa spoldzielnie, na kt6rej to nieruchomosci posadowiony zostal

segment pozwanych.
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wysokosci 1.775 zl, a ponadto koszty wykonania opinii bieglego w kwocie 1.009A3 zl,

Dlatego tez, Sad w punkcie III. wyroku zasadzil na rzecz powodowej spoldzielni od

Zbigniewa Saraty 1.656,08 zl tytulem zwrotu kosztow procesu.

W odniesieniu do roszczenia 0 zaplate przez pozwanych Zbigniewa Sarate i Zofie

Maciejewska-Sarate kwoty 24.706,82 zl - pow6d wygral proces w 75%, ponoszac koszty w

lacznej kwocie 3.052,86 zl, na ktore zlozyly sie: oplata sadowa od pozwu w kwocie 300 zl,

oraz koszty poniesione na wykonanie opinii w lacznej kwocie 2.752,86 .zl, a pozwani zadnych

koszt6w w zw. z tym postepowaniem nie poniesli, Stad w punkcie VI. wyroku Sad zasadzil

od pozwanych solidamie na rzecz powoda kwote 2.289,65 zl tytulem koszt6w postepowania.

W odniesieniu do koszt6w postepowania Sad nie uwzglednil wynagrodzenia

pelnomocnik6w stron, albowiem zadna ze stron niniejszego procesu nie byla w toku calego

postepowania reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika, W obliczu powyzszego

Sad uznal, ze niezasadnym byloby przyznanie wynagrodzenia profesjonalnym

pelnomocnikom stron, albowiem nie reprezentowali oni stron postepowania w toku calego

procesu, nie podejmowali czynnosci zmierzajacych do ochrony praw swoich mocodawc6w.

Dodatkowo Sad w punkcie VII. Wyroku nakazal nieuiszczone wydatki w lacznej

kwocie 1.752,86 zl- poniesione tymczasowo przez Skarb Panstwa - kase Sadu Rejonowego

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, pokryc z zaliczki uiszczonej przez powodowa

spoldzielnie, a dotychczas niewykorzystanej.

Jednoczesnie Sad nakazal zwrocic powodowej spoldzielni kwote 247,14 zl jako

niewykorzystana zaliczke, uiszczona na poczet wynagrodzenia bieglego, albowiem

przewidywane koszty sporzadzenia opinii w sprawie wyzsze niz faktycznie poniesione.

Majac na uwadze wszystkie przedstawione okolicznosci faktyczne i tresc przepisow

prawa, Sad orzekl jak w sentencji.


