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W ostatnich dniach zapadły trzy wyroki w sprawach wytoczonych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Przy Metrze. Sprawy były identyczne, lub oparte na tej samej podstawie –
czyli spółdzielczego własnościowego przydziału lokalu. Wszystkie powództwa zostały
oddalone.

Jednym z nich jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo
spółdzielni. Dysponuję jedynie sygnaturą akt Sądu Okręgowego – XXIV C 547/11.
Powody oddalenia pozwu są identyczne jak w mojej sprawie – brak prawa własności
spółdzielni do budynku.

Dwa kolejne wyroki sądowe o sygnaturach II C 808/13 upr. i II C 830/15 zapadły w
tutejszym sądzie z identycznym uzasadnieniem: skoro spółdzielnia nie będąc właścicielem
budynku nie mogła skutecznie ustanowić spółdzielczego przydziału prawa do lokalu –
powództwo spółdzielni przeciwko lokatorowi o zapłatę czynszu zostało oddalone.

Niejako przy okazji w sprawie II C 808/13 upr Sąd zauważył, że 62% żądanej przez
spółdzielnię kwoty to bliżej niesprecyzowany ryczałtowy narzut kosztów ogólnych Biura
Zarządu natomiast jedynie 38% to koszty eksploatacji nieruchomości.

Uzasadnienie sprawy II C 830/15 stwierdza ponadto, że w wobec wieloletniego
braku starań spółdzielni o uzyskanie własności gruntu, lub prawa użytkowania
wieczystego nie można nawet mówić o ekspektatywie spółdzielczego prawa do lokalu.

Ustalenia powołanej w tym procesie biegłej stoją w sprzeczności z ustaleniem
biegłego ze sprawy II C 808/13 upr, ustaleniami poczynionymi w trakcie audytów i lustracji
Spółdzielni.

W związku z tym oraz brakiem podstawy prawnej pozwu ponownie wnosimy o
oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu poniesionych przez nas wydatków.
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