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a) odniesienie sie do zarzut6w pozwanego do opinii biegtego obejmujqcych pismo z dnia
19.03.2015 r.

b) sprecyzowanie stanowiska pow6dkiw sprawie.

Niniejsze pismo zostalo skonstruowane zgodnie z poniiszym spisem:

Uzasadnienie

1. wnosze 0 wydanie postanowienia w trybie art. 207 § 3 k.p.c. 0 przvjeciu niniejszego
pisma przygotowawczego;

2. uzupetniam stanowisko pow6dki w sprawie oraz w trybie art. 194 § 1 k.p.c. wnosze 0

wezwanie do wzieciaudziatu w sprawie w charakterze pozwanego m.st. Warszawy,
Plac Bankowy·3/s, 00-251 Warszawa, wtasclciela nieruchornosci dzieriawionej przez
powodke, na kt6rej to nleruchornoscl posadowiony jest segment pozwanego.

3. podtrzvmuje wszelkie wnioski dowodowe w tvm wniosek 0 przestuchanie stron.

DZiatajqc w imieniu pow6dki, w odpowiedzi na pismo procesowe pozwanego z dnia
19.03.2015 r., doreczone pow6dce w dniu 08.04.2015 r., niniejszym:

Pismo procesowe pow6dki

Sygn. akt: II C 7/12

Pozwani:
Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska - Sarata
ul. Lanciego F.M. 9B
02-792 Warszawa

Pow6dka:
Sp6tdzielnia Mieszkaniowa NPrzy Metrze#
ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa
reprezentowana przez
radce prawnego Monike Piworiska
adres waktach

SCldRejonowy dla Warszawy-Mokotowa
II Wydziat Cywilny
00-873 Warszawa
ul. Ogrodowa sla

Warszawa, dnia 17.06.2015 r.

Legal Advisors
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Ad.6
Wskazane przez biegta przepisy majq zwiazek z zarzutami powoda. Przede wszystkim naleiy
zauwazvc, ze (i) pozwany byt uprawniony do wytoczenia pow6dztwa 0 uchylenie uchwaty
rady nadzorczej w przedmiocie ustalenia wvsokosci optat eksploatacyjnych, (ii) jeieli
wystqpita r6inica porniedzv pobranymi od pozwanego optatami a rzeczvwiscie poniesionymi

Ad.S
Pozwany nie zrozumiat sensu wypowiedzi biegtej. Biegta bowiem stwierdzlta, ze zaden raport
biegtego rewidenta (biegta nie odnosita sie do innych raport6w) do sprawozdania
finansowego Sp6tdzielni, nie zostal jak dotad zakwestionowany przez jakqkolwiek ze stron.
W konsekwencji nalezv uznac, ze skoro sprawozdania finansowe z dzlaialnosci Sp6tdzielni za
lata objete pozwem w niniejszej sprawie zostaty zatwierdzone przez Zebranie
Przedstawicieli, a raporty biegtych rewident6w do tych sprawozdari nie byty kwestionowane,
to brak jest podstaw do uznania, ze zatwierdzone w tych sprawozdaniach dane sa
nieprawidtowe (w tym w zakresie wvsokosci oplat obciazajacvch pozwanego).

Nalezy w kontekscie powyzszego z cata stanowczoscia podkreslic, ze 'w . przypadku
segment6w jednorodzinnych, z natury rzeczy optaty powinny bye naliczane w oparciu 0
powierzchnie catkowita tych segment6w. Catosc powierzchni segmentu przystuguje do
wytacznego korzystania osobom w nim zamieszkujacym. Zupetnie inna sytuacja rna jednak
miejsce w przypadku budynk6w wielorodzinnych, gdzie powierzchnia "niemieszkalnaN to
powierzchnia wsp6lna, przeznaczona do korzystania przez wszystkich wtascicieli lokali
(klatki schodowe. korytarze, windy etc.).

Co wiece], powierzchnia zgodnie z ktora naliczane sa optaty za uzvwanie domu zostala
ustalona przez Spoldzielnie, a czym pozwani zostali poinformowani pismem z dnia
18.10.2001 r. Pow6dka wnosi w tym miejscu a przeprowadzeniedowodu z przedmiotowego
pisma na okolicznosc znaiomosci wvsokosci metrazu ustalonego na potrzeby naliczania optat
przez pozwanych (zatqcznik nr 2 do niniejszego pisma). Metrai zostatustalony w wysokosci
193,08 m2 - dotychczas nie kwestionowanej przez pozwanych. Nalezy zwr6cic uwage, ze
sarna powierzchnia segmentu jednorodzinnego w wysokosci 193,08 m2 nie jest
kwestionowana przez pozwanych, a jedynie' fakt przyjecia powierzchni uzytkowej
segmentu, a nie jego powierzchni mieszkalnej do rozliczeri (zgodnie ze sformutowaniem
uzytym w decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie).

Ad.3
Metraz poszczeg61nych segment6w jednorodzinnych na osiedlu "Migdatowa" (w tym

, segmentu pozwanego) zostal udokumentowany tabela przygotowanq w dniu 12.09.2001r. -.
pow6dka wnosi a przeprowadzenie dowodu z tegoz dokumentu na okolicznosc wielkoscl
wszystkich segment6w w zespole mieszkalnym Migdatowa 1(zatqcznik nr 1do niniejszego
pisma).

Trese niniejszego punktu zostanie przedstawiona zgodnie z systematykq przvjeta przez
pozwanego w zlozonvm przez niego pismie procesowym. Niekt6re punkty, z uwagi na ich
nieistotnosc dla niniejszego postepowania, pow6dka pominie.

Odniesienie sie do zarzut6w pozwanego do opinii biegtego.
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Ad.S
Przepisy ustawy 0 wlasnoscl lokali nie rnaja oczvwiscie bezposredniego zastosowania do
segmentu pozwanego. Biegtaprawdopodobnie zacytowata jednak art. 3 ust. 3. tej ustawy w
drodze pewnej analogii, celem wskazania, ze na gruncie u.w.1. udziat wtasciciela lokalu
(stanowiqcy podstawe do rozliczenia koszt6w) liczony jest przy uwzglednieniu takze
pornieszczeriprzvnaleznvch (czyli uwzglednia sie caiosc powierzchni faktycznie uzvtkowane]
przez wlasciclela lokalu). Odnoszacpowvzsza regule do segmentu pozwanych - kt6ry rnoga

Warunkiem ponoszenia oplat w dotychczasowej wvsokosci jest wczesruejsze
zakwestionowanie optat bezposrednio na drodze sadowe]. Kwestionowanie wvsokosci oplat
w procesie 0 zaplate wytoczonym przezSpotdzielnie,z caia pewnoscia nie wypetnia warunku
okreslonego w tym przepisie.

Odnoszacsle natomiast do kwestii powotania sie przez blegla na tresc art. 4 ust. 8 u.s.rn., to
nalezv jedynie stwierdzic, ze w artykule tym zostalo stwierdzone, ze"Czlonkowie sp6ldzielni,
osoby niebedqce czlonkami sp6ldzielni, kt6rym przyslugujq sp61dzielczewlasnoscioweprawa
do lokali, oraz wtasciciele ntebedqcv czlonkami sp61dzielnimogq kwestionowac zasadnosc
zmiany wysokoscloplat bezposredniona drodzesqdowej. Wprzypadku wystqpienia na droqe
sqdowq ponoszqoni oplaty w dotychczasowejwysokosci.II

W kontekscie powvzszego nalezv uznac, ze Sp6tdzielnia niewqtpliwie rna prawo do
administrowania nieruchornoscia na kt6rej posadowiony jest budynek zasiedlony przez
pozwanych.

Prawo do wytqcznego korzystania z nieruchomosci, kt6re Sp6tdzielnia uzyskata do
nieruchomosci od gminy Ursyn6w w ramach umowy dzierzawv, jest innym prawem
majqtkowym w rozumieniu ww. przepisu.

"Mieniem jest wlasnosci inneprawa majqtkowe"

Zgodnie natomiast z art. 44 k.c.:

"Sp6ldzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nieruchomosctami stanowiqcymi jej mienie lub
nabyte na podstawie ustawy mieniejej czlonk6w."

Ad.7
Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.m.:

"1. R6inica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci. zarzqdzanej
przezspoidzielnie na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z oplat, 0 kt6rych mowa wart. 4
ust. 1-2 i 4, zwleksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomosciw roku nastepnym."

kosztami przypadajqcymi na segment pozwanego, to powstata nadwvzka jest
rozdysponowywana na zasadachokreslonvch w ustawie prawo sp6tdzielczeoraz ustawie 0

sp6tdzielniachmieszkaniowych,to znaczyzgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.rn, kt6ry stanowi iz:
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Po drugie nalezv stwierdzlc, ze niewqtpliwie, przepis powyiszy ma zastosowanie do os6b, w
stosunku do kt6rych ktrym przysfuguje ekspektatywa w rozumieniu uehwafy SN III CZP

Odnoszac sle do powvzszego nalezv stwierdzic, ze po pierwsze pozwany jest ezfonkiem
Spoidzlelni (okolicznoscbezsporna),w zwiazku z czym, zgodnie z wyrainq trescia art. 6 ust. 3
u.s.m. zobowiqzanyjest do swiadczeniana fundusz remontowy.

"Sp6Idzie/nia tworzy fundusz na remonty zasob6w mieszkaniowych. Odpisy na ten Iundusz
obciqiajq koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obow;gzek swiodczenio no .fundusz
dotyczy czlonk6w sp6Idz;eln;, wiasclcteti /okali niebedqcvch czlonkami sp6ldzie/ni oraz os6b
nlebedqcych czlonkami sp6Idzie/ni, kt6rym przyslugujq sp61dzielcze wtasnosciowe prawa do
/okali. n

Ad. III.
Odpowiadajqe na zarzut braku podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z
uwagi na brak wtasnosci budynku Lanciego9B pow6dka niniejszym wskazuje, ii zgodnie z
art. 6 ust. 3 Ustawy osp6tdzielniach mieszkaniowych:

Ad. I.
Pozwany pomija fakt, ze biegta wvrazrue oswiadczvla na str. 7 opinii, ze .wscazane w
protoko/e Krajowego Zwiqzku Sp6ldzie/czosci Mieszkaniowej rozbieinosci co do wysokosci
pobieranych zallczek na koszty ekspioatacjl, sq w mojej ocenie cbybione, a metodoloqia
zastosowana przez sporzqdzajqcego przedmiotowy protok61 odbiega od standard6w
obowlqzujqcych w sp6ldzie/niach mieszkaniowych.". Nalezv wiec uznac, ze odniosta sie
merytoryeznie do wskazywanychprzezpowoda dokument6w.

Ad. 12
Przewtaszczenienie zostalo dokonane z przyezyn obiektywnych. Okolicznosc ta nie rna
jednak znaczenia z punktu widzenia niniejszego postepowania, kt6rego przedmiotem jest
zaplata z tytutu nieuiszezonyeh oplat eksploataeyjnyeh. Jezeli pozwany ehee dochodzic
jakiehkolwiek roszczeri z tvtulu nieprzeniesienia na jego rzeczwlasnosci domu, to otwarta
jest przed nim droga sadowa (aczkolwiek zdaniem pow6dki jakiekolwiek roszezeniawtym
zakresiesaprima facie bezzasadne).

Ad. 11
Co do kwestii powierzehni segmentu, od kt6rej nalezv naliczac oplatv eksploataeyjne,
pow6dka odniosta siew punkcie 3. niniejszegopisma.

Ad. 10
Codo obowiazku zarzadzaniaprzezSpoldzielnle nieruchomoscla na kt6rej posadowiony jest
budynek pozwanego,vide uwagi do punktu 7. wvze],

Ad.9
Uwagijjw.

korzvstac z eatej powierzehni segmentu, nalezv wlec uznac, ze zasadnejest obciqianie ich
optatami eksploataeyjnymiw odniesieniu do calosci powierzchni uzvtkowe].
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Odnoszac sie ostatecznie do podnoszonego wielokrotnie przez pozwanego zarzutu, zgodnie z
kt6rym pow6dka nie moie dornagac si~ od pozwanego oplat eksploatacyjnych, gdyi nie jest
wlascicielern gruntu na kt6rym posadowiony jest budynek pozwanego naleiy zwroclc uwage,
ie w Uchwale Sktadu Siedmiu Sedzi6w Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 24 maja
2013 r. III CZP 104/12 Sad Naiwyzszy jednoznacznie stwierdzit, ie· uSp61dzielcze
wlasnosciowe prawo do lokalu ustanowione w budynku poloionym na qruncie, do kt6reqo
sp61dzielni nie przysluquje wlasnosc albo uiytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywe
teqo prawa".

Ad. 10
Z twierdzen pozwanego wynika, ie pomimo, ii jest on cztonkiem Sp6tdzielni oraz, ie na dzieri
dzisiejszy nie dysponuje wiasnoscia segmentu jednorodzinnego (a jedynie ekspektatywq), to
nie jest zobowiqzany do ponoszenia oplat na rzecz Sp6tdzielni zgodnie z postanowieniami
statutu. Pozwany stoi na stanowisku, ie moie ponosic optaty wedle wtasnego uznania.
Gdyby wszyscy cztonkowie Sp6tdzielni staneli na takim samym stanowisku, to Sp6tdzielnia
nie bytaby w stanie normalnie funkcjonowac,

Ad.G.
Przez koszty w rozumieniu art. 4 u.s.rn., naleiy oczvwiscie rozumiec takie koszty zarzadu
Spoldzielnia.

Ad.4
Z opinii biegtej nie wynika, aby okollcznosc ta nie znalazta odzwierciedlenia w sporzqdzonej
przez blegla opinii.

Ad. 2
Biegta prawdopodobnie omytkowo uiyta okreslenia wiasnosciowe prawo do lokalu, a nie
lokatorskie prawo do lokalu.

Ad. Podsumowanie.

Ad. IV.
Zobowiqzanie wzgledern Nadbud sp. z 0.0., stanowito zobowiqzanie Sp6tdzielni, kt6re
musiato zostac wykonane, w przeciwnym bowiem wypadku Sp6tdzielni grozHa upadiosc.
Zarzuty pozwanego, sa wiec w tym zakresie catkowicie bezzasadne.

Naleiy takie podkreslic, ie szafowanie przez pozwanego stowem "defraudacja" w
odniesieniu do srodkow funduszu remontowego jest catkowicie nieuprawnione i nie znajduje
poparcia w faktach - pobrane srodki na fundusz remontowy znajdujq sie w ewidencji
ksiegowe] Sp6tdzielni.

104/12. Nie spos6b bowiem odmowic zasadnosci, pobieraniu wskazanych oplat od os6b
dvsponujacvch taka ekspektatywq, kt6re korzystajq ze swych lokali/dom6w (zasiedlili sie].
Sytuacja tych os6b w zakresie ponoszenia koszt6w zwiqzanych z lokalem/domem nie moie
sie bowiem r6inic od sytuacji os6b kt6rym przystuguje peine prawo do lokalu/domu. Szerzej
na tentemat, pow6dka odniesie sie w punkcie Ad. 10.
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Zgodnie bowiem z art. 52 u.s.m., w brzmieniu nadanym art. 1 ust. 42 ustawy 0 zmianie
ustawy 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych i niekt6rych innych ustaw z dnia 19.12.2002 r.:

Powyiszych konstatacji nie zmienia fakt, ze pozwany dysponuje przydziatem prawa do domu
jednorodzinnego, nie zas przydziatu sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa.

W swietle powyiszego pozwany nie moie uchvlac sie od wnoszenia oplat na rzecz
Sp6tdzielni, podczas gdy nie dose ze zamieszkujac w domu jednorodzinnym generuje koszty,
kt6re finalnie ponosi Sp6tdzielnia, to bezsprzecznie dysponuje prawem zgodnie z
otrzymanym przydziatem.

Stanowisko SN w zakresie skutk6w dokonania przydziatu prawa (czy to lokatorskiego ezy to
wlasnosciowego) jest zatem jednoznaczne. W wyniku takiego przydziatu powstaje co
najmniej prawo obligacyjne, 0 tresci odpowiadajqcej prawu wiasciwernu. Nie spos6b
odrnowic przy tym zastosowania powyiszego stwierdzenia SN do prawa wlasnosciowego w
svtuac]i gdy SN odni6st je do prawa lokatorskiego, ze swej istoty slabszego od prawa
wlasnosclowego. Ostatecznym potwierdzeniem charakteru prawn ego ekspektatywy opisanej
przez SN w przedmiotowej uehwale jest fragment uzasadnienia w kt6rym czytamy "Uzyskane
tymczasowe prawo podmiotowe jest zbywalne i dziedziczne". Jak zatem widac SN traktuje
ekspetatvwe sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu jako prawo rzeczowe (nie tylko
obligacyjne) odpowiadajqce tresci sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu z tym
zastrzeieniem, ze jako petne prawo powstanie po spetnieniu ostatniego warunku, a zatem
nabyciu prawa do gruntu przez Spoldzielnie.

"w wyniku takiego przydzialu i po zamieszkaniu uprawnionego czlonka w /okalu
sp61dzielczym doszlo do uksztaltowania sie miedzy tymi podmiotami stosunku
obligacyjnego, zwigzanego z posiadaniem okreslonego lokalu, zwigzanego z posiadaniem
okreslonego lokalu i odpowiadajgcego tresciowo sp61dzielczemu lokatorskiemu prawu do
lokalu".

Co wlece], z uzasadnienia uchwaty SN,0 kt6rej mowa powyiej wynika, ze sytuacja, w kt6rej
ustanowiono sp6tdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu na gruncie, do kt6rego Sp6tdzielni
nie przystuguje prawo wlasnosci, nie moze bvc traktowana w oderwaniu od skutk6w samej
czvnnoscl przydziatu. Jak stwierdzH SN - w odniesieniu wprawdzie do sp6tdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, co jednakie moze znalezc zastosowanie per ana/ogia do
niniejszej sprawy:

W swietle powyiszego naleiy stwierdzic, ze czvnnosc przydziatu byta waina, jednak jej petny
skutek (a w konsekwencji nabycie prawa wiasciwego przez pozwanych) nastapi dopiero w
dacie nabycia uiytkowania wieczvstego/wlasnoscl nleruchomosci przez Spoldzielnle.

sad Najwyiszy potwierdzit wiec w ramach ww. wyroku, ze przydziat lokalu posadowionego
na gruncie do kt6rego Sp6tdzielni nie przystuguje wlasnosc albo uiytkowanie wieczyste
gruntu, jest wainy i skuteczny, z tym jedynie zastrzeieniem, ze prawo wynikajqce z tego
przydziatu zostanie w pelni uksztattowane w dacie nabycia wlasnosci/uzvtkowania
wieczystego przez Spoidzielnie.
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Majqc na uwadze zarzuty pozwanego dotyczqce braku tytutu prawnego do segmentu, z
ostroznosci procesowej powodka wskazuje, ii nawet jesli tut. Saduznatbyz tego powodu, ze

. .

w oparciu 0 przepisy Ustawy 0 spoldzielniach mieszkariiowych Spoldzielni nie przvsluguja
roszczeniawobec pozwanego, to w iadnym wypadku nie pozbawia to rnozliwosci zasqdzenia
kwot dochodzonych w niniejszej sprawie na rzecz powodki. W zwiqzku z faktem, iz
Spoidzielnia jest dzierzawcanieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest segment pozwanego,
korzysta z ochrony jak wtasciciel - zgodnie z art. 690 k.c. w zwiazku z art. 694 k.c. i 224 k.c.,
Spoidzlelni naleiy sie wynagrodzenie za korzystanie przez pozwanego z rzeczy [aka jest
segment pozwanego bez tytutu prawnego. Stosowanie art. 690 kc do umowy dzieriawy
dopuszczadoktryna (vide KCred. Osajda2015wyd. 11 / J. Gorecki,G. Matusik). Podkreslasie
przy tym, ii art. 694 kc stanowi wyraznq podstawe odsvlajaca do zastosowania przepisow 0

najmie (zwytqczeniem podziatuna najem lokalu czy tei najem zwykty). Z kolei brak podstaw
do odmowy zastosowania art. 690 kc w przypadku, gdy przedmiotem dzierzawv jest lokal.
Zdaniem kornentatorow nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w ktore] dzieriawca,
ktorv wynajqtby lokal osobie trzeciej, bytby w gorszej sytuacji prawnej nii ten najemca. Co

Ad. b)
Sprecyzowanie stanowiska pow6dki w sprawie.

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

Ponadto naleiy wskazac, w dokumencie przydziatu domu jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej na warunkach wlasnosciowvch z dnia 20.04.2001 r. na rzecz pozwanych
(Zatqcznik nr 4 do pozwu) pozwany Zbigniew Sarata wyrainie oswiadczyf (punkt 2
dokumentu przydziafu), ie zobowiazuje sie uuiszczac oplaty za uiytkowanie lokalu co
miesiqc z gory do dnia 10 - tego kaideqo miesiqca poczqwszy od dnia postawienia [...1
domu iednorodzinnego do dyspozycji"

Podsurnowujqcnaleiy stwierdzic, ze pozwany dysponuje aktualnie ekspetatywq prawa do
domu jednorodzinnego 0 tresci odpowiadajqcej petnemu prawu do domu jednorodzinnego
(zarowno w zakresie praw jak i obowlazkow), a zatem w zakresie praw i obowiazkow
znajdLijq do niego zastosowanie wszystkie przepisy, ktore odnosza sie do osob, ktorvm
przystuguje spoldzietcze wlasnosciowe prawo do lokalu w tym art. 4 w zakresieoplat i art. 6
w zakresiefunduszu remontowego.

Tym samym sytuacja prawna os6b, kt6rym przysfuguja prawa do domu jednorodzinnego
jest jednoznaczna z sytuacja prawna os6b kt6rym przysfuguje sp6fdzielcze wfasnosciowe
prawo do lokalu. Analogicznie zatem naleiy r6wniei traktowac skutki opisanej przez SN
wadliwosci w zakresie praw do gruntu - r6wniei tym osobom przysfuguje okreslona przez
SN ekspektatywa prawa do domu jednorodzinnego.

" Art. 52. Do istniejqcych w dniu wejscia ustawy w iycie praw do dom6w jednorodzinnych i
lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich wtasnosci na rzecz czfonk6w stosuje
sie odpowiednio przepisy rozdziatu 21 ustawy. N
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Jesli [ednakze tut. Sad uzna, ze powyiej powotane przepisy nie stanowia podstawy prawnej
do zasqdzenia optat od pozwanych, to w niniejszej sprawie rnoze dojsc do kuriozalnej
sytuacji, w kt6rej:

- pozwany - twierdzac, ze nie dysponuje prawem do segmentu, a mimo to korzysta z
mienia Sp6tdzielni tj. infrastruktury, sieci cieptowniczej, dostawy wody itd., czym
generuje koszty ponoszone finalnie przez powodke,
Sp6tdzielnia zarzadza nieruchomoscla pozwanego, kt6ra pozostaje w jej dzlerzawie -
zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 3 u.s.m.

- m.st. Warszawa jako wlasclciel nie sprzeciwia sle takiemu stanu rzeczy i godzi sie na
to, aby dzierzawca nleruchornosci ponosil wszelkie koszty - rowniez za osoby, kt6re
korzvstaja z przedmiotowej nleruchornosci nie legitymujqc sie tytutem prawnym, to
jesli uznamy, ze brak podstaw do obciazenia kosztami os6b faktycznie
zamieszkujqcych

to wlasnie wlasciclel powinien zostac obciazonv kwota naleznosci za administrowanie i
utrzymywanie jej nieruchomosci. W zwiqzku z powvzszvrn, pow6dka wnosi 0 wezwanie do
udziatu w sprawie m.st. Warszawy po stronie pozwanej jako podmiotu, od kt6rego
Sp6tdzielnia moze zadac zaptaty z uwagi na poniesione koszty na nieruchomosc w czasie
trwania stosunku dzierzawv alternatywnie (konkurencyjnie) do pozwanego. W przypadku
podzielenia przez Sad takiego zapatrywania w niniejszej sprawie bedziemv mieli do czynienia
ze wsp6tuczestnictwem konkurencyjnym porniedzv pozwanym a m.st. Warszawa.

Skoro zatem w tej sytuacji rnozernv stosowac art. 224 k.c., to nalezv w tvm miejscu
nadrnienic, ze zgodnie z powszechnie panujqcym w doktrynie i orzecznictwie pogladem, za
korzystanie z rzeczy nalezv sle wlascicielowi wynagrodzenie w takiej wvsokosci, w jakiej
m6gtby je uzvskac, gdyby rzecz wynajqt lub wvdzlerzawil (tak. S. Rudnicki [w] Komentarz do
kodeksu cywilnego. Ksi~ga druga. Wlasnosc i inne prawa rzeczowe., Warszawa 2006
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII) s. 548, komentarz do art. 225 k.c.). Z tytutu
najmu lokali mieszkalnych znajdujqcych sle w zasobach Sp6tdzielni pow6dka pobiera czynsz
w usrednionej wvsokosci ok. 13 zt za 1 m2 najetej powierzchni. Biorqc wiec pod uwage
wielkosc segmentu zajmowanego przez pozwanych (niemalze 200 m2) miesieczne
wynagrodzenie, Jakie pozwana powinna uiszczac na rzecz Sp6tdzielni z tytutu bezumownego
korzystania z nieruchomosci, wvnosic powinno co najmniej 2.600 zt. rniesiecznie. W takiej
sytuacji korzystniejszym dla pozwanych bytoby wiec stosowanie wobec niej przepisu art. 4
u.s.m, niz przepis6w 0 bezumownym korzystaniu, co Sad orzekajacv powinien miec rowniez
na wzgledzie.

Przenoszac powyisze rozwaiania na stan faktyczny niniejszej sprawy naleiy uznae, ie nie
moina·· pogodzie sie z sytuacja, w kt6rej Sp6tdzielnia udostepniajac swym cztonkom
lokale/segmenty na zasadach obligacyjnych, miataby korzystae z mniejszej ochrony nii ta,
kt6ra przystuguje tym cztonkom. Skoro zatem art. 694 kc nie nakazuje stosowac do
dzierzawv jedynie przepis6w 0 najmie zwyktym, a odnosi sie og61nie do przepis6w 0 najmie,
to w sytuacji dzieriawy gruntu· na cele zwigzane z udostepnieniem wzniesionych· na nim
lokali/segment6w cztonkom Sp6tdzielni, nie moie bye wgtpliwosci 0 stusznosci
zastosowania do sytuacji prawnej Sp6tdzielni art. 690 kc, a przez to r6wniei art. 224 kc.

wlece], w obiegowym rozumieniu, dzierzawca ma szersze uprawnienia ntz najemca, a
dzlerzawa jest uznawana za trwalszy stosunek prawny.
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Monika Piwonska,
radca prawny

Zalaczniki:
1. tabela z dnia 12.09.2001r.
2. pismo zdnia 18.10.2001r.
3. 3 odpisypisma

Majqc na uwadzewszystkie przedstawione okolicznoscl,wnoszejak dotychczas.

Podsumowujq_cnalezvzasstwlerdzlc, ze:
I. Sp6tdzielnia jest zobowiazana do administrowania nieruchomoscia na kt6rej

posadowiony jest budynek pozwanego na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m.
II. Sp6tdzielnia jest uprawniona do pobierania optat od pozwanego na podstawie

takich samychzasadachjak w stosunku do os6b ze sp6tdzielczymwlasnosclowvrn
prawem do lokalu;

III. Fakt nie przeniesienia wlasnosci gruntu na pozwanego wynika z okolicznosci
obiektywnych (nie ustanowienie uzvtkowania wieczystego/prteniesienia
wlasnosci gruntu przez grnine Ursyn6w). Jezeli pozwany uwaza, ze z ww. tytutu
dysponuje wzgledern Sp6tdzielni jakirnis roszczeniami, to otwarta jest przed nim
droga sadowa. Kwestlata jest jednak bezznaczeniadla niniejszegopostepowania.

IV. Przydziatdomu jednorodzinnego byt wainy. Petnyskutek uzyskajednak dopiero z
momentem przeniesienia wlasnosci nieruchomosci/ustanowienia uzvtkowania
wieczystego na rzecz Sp6tdzielni (na dzleri dzisiejszy pozwany dysponuje
ekspektatvwa prawa ostatecznego - wyrok SN z dnia 24 maja 2013 r. III CZP
104/12)

V. Jesli powvzsze podstawy prawne nie znajda dla tut. Sadu uzasadnienia, z
pewnoscia Sp6tdzielni nalezv sie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
zgodniez art. 224 k.c.

VI. W sytuacji, gdyby zar6wno u.s.m. jaki art. 224 k.c. nie mogty stanowic podstawy
rozstrzvgnlecia,to Sadpowinien obciazvcm.st. Warszawajako podrniot, kt6remu
przystugujq roszczeniawobec os6b mieszkajqcychw segmentach/lokalach, kt6ry
to podmiot w petni akceptuje taki stan rzeczy.

***
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\V nawiazaniu do naszego pisma z dnia 25-06-2001 1'. Zal'z~dSM j~Przy
Metrze" uprzejmie informuje, ze uchyla sie od skutk6w prawnych
oswiadczenia woli w przedmioeie ustalenia pow. uzytkowej segmentow w
zabudowie szeregowej przy ul, Lanciego 9, w zwiazku z kpniecznosci&_
dokonania korekty pomiarow w/w segmentow.

Wobec powyzszego przydzial.domu jednorodzirmego wraz.z.garazem \\1

zabudewie szeregowej przy 111 Lanciego 9B zmienia si~ w ten sposob, ze pow.
uiytkowa segmentu wraz z garazem wynosi 195,22 m2 zamiast 195"OQ,m2.

.Jedncczesnie int'ormujemy; .dlapotrzeb naliczania oplatza uzywanie
segmentuwraz zgarazem ustalasi~powierzchnie 193,.08 m2 (liczonawswietle
tvnkow).
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