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Zgodnie z postanowieniem Sądu zobowiązującym mnie do zajęcia stanowiska w
przedmiocie opinii uzupełniającej z 19-02-2015, którą podpisała biegła Małgorzata
Chrola - oświadczam, że podtrzymuję swoje wszystkie poprzednie uwagi
dotyczące pierwotnej opinii, oraz wcześniejszych opinii uzupełniających.
Materiały dostarczone przez biegłą nie określają rzeczywistych kosztów które ponosi
spółdzielnia Przy Metrze, a jedynie opierają się na szacunkach wynikających z
uchwał Rady Nadzorczej. Opinia z dnia 19-02-2015 nie wnosi nic nowego i powiela
wcześniejsze błędy. Zawiera nieprawdziwe sformułowania, które mogą wprowadzić
Wysoki Sąd w błąd.

Pokrótce przedstawię zastrzeżenia do poszczególnych punktów obszernego
wstępu:

2. Biegła nie odpowiedziała na pytanie Sądu jaką posłużyła się metodologią
odsyłając Wysoki Sąd do treści poszczególnych opinii. Oczywistą nieprawdą jest
stwierdzenie, że opinie nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron. Każda z opinii
zdaniem strony pozwanej była bezwartościowa i kwestionowana przez
powodów.

3. Wielkość powierzchni użytkowej, o której pisze biegła nie jest tożsama z
powierzchnią użytkową mieszkań (p.u.m.) używaną w rozliczeniach
spółdzielni mieszkaniowych z członkami. Powierzchnia użytkowa obejmuje
wszystkie pomieszczenia w budynku, natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań
nie obejmuje garaży, pomieszczeń technicznych, schodów i strychów. Takie
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określenie powierzchni użytkowej mieszkań znajduje się w uchwale Rady
Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2004. W aktach sprawy znajdują się ponadto
dostarczone przez spółdzielnię dwa dokumenty precyzyjnie określające
powierzchnię całkowitą, powierzchnię użytkową oraz powierzchnię użytkową
mieszkań (powierzchnię mieszkalną (k.1001 i k. 1013) dla budynku S1
składającego się z 16 jednakowych segmentów. Zgodnie z tymi dokumentami
powierzchnia użytkowa mieszkań budynku S1 (powierzchnia mieszkalna) wynosi
2066 m2. W przeliczeniu na jeden segment PUM wynosi 129,125 m2.

4. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 15-12-2015 członkowie nie
mają obowiązku zaskarżania do sądu ani uchwał walnego zgromadzenia ani
uchwał rady nadzorczej. Zgodnie z Art. 4 ust. 8 członkowie mogą domagać się
określenia rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości na drodze
sądowej.

5. Istotnie, żadna ze stron nie kwestionowała raportów, lustracji, ani audytów
dokonanych w ubiegłych latach. Z dokumentów tych natomiast jednoznacznie
wynika, iż spółdzielnia nieprawidłowo nalicza opłaty eksploatacyjne
systematycznie je zawyżając w stosunku do kilku nieruchomości, w tym
nieruchomości 9 w skład której wchodzi dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej o adresie Lanciego 9b.

6. Biegła niepotrzebnie przytacza przepisy prawa spółdzielczego, skoro przytoczone
artykuły bezpośrednio nie mają związku z naliczaniem opłat eksploatacyjnych.

7. Biegła bezzasadnie przytacza przepis Art. 1 ust. 1 (?) ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz następne artykuły. Prawdopodobnie biegłej chodziło o Art. 1
ust. 3. Biegła istotnie przekłamała treść przepisu, gdyż pominęła cztery wyrazy
"nabyte na podstawie ustawy". Pomimo przekłamania przepis ten nie ma
zastosowania w sytuacji pozwanych, ponieważ ani spółdzielnia, ani pozwani
nie są właścicielami budynku Lanciego 9b. Właścicielem gruntu, a zatem
budynków na tym gruncie posadowionych jest miasto stołeczne Warszawa.
Stosowne zaświadczenie znajduje się w aktach sprawy (k. 1506, ad. 1).
Także w podpunkcie dotyczącym Art. 4 ust. 8 biegła dopuszcza się manipulacji.
W istocie chodzi o kwestionowanie zasadności zmiany. Wytłuszczony przez
biegłą fragment został zaś uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim
dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej – wyrok TK (Dz. U. z
2009 r. Nr 117, poz. 988).

8. Bezzasadne jest powoływanie się przez biegłą na udział właściciela lokalu
wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Przedmiotem postępowania są
opłaty eksploatacyjne. Tym bardziej, że pozwani nie są właścicielami żadnej
części nieruchomości.

9. Również niezrozumiała jest wzmianka o odrębnym przedmiocie obrotu.
Żadna ze stron nie takich planów, ani nawet możliwości.

10.Spółdzielnia Przy Metrze nie ma podstaw do zarządzania nieruchomością
wspólną. Spółdzielnia mieszkaniowa może bowiem administrować
nieruchomością na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej
nieruchomości. Z dokumentu załączonego do akt sprawy jednoznacznie wynika,
że taka umowa nie została zawarta (k.1506 ad. 3).

11.Biegła słusznie wytłuszcza decyzję o pozwoleniu na budowę. Materiały na
podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na
użytkowanie zawierają określenie powierzchni użytkowej mieszkań, co zostało
przeze mnie omówione w punkcie 3. Również wzmianka o budynku, który ze
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względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania wyklucza z
użytkowania strych - jako pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi, ponieważ
na strychu w budynku Lanciego 9b nigdy nie zostały zainstalowane kaloryfery,
co stwierdził przedstawiciel spółdzielni w czasie wizji lokalnej z udziałem biegłej
dnia 25-03-2011 (str. 6 opinii z dnia 29-05-2011).

12.Ten punkt niczego do sporu nie wnosi. Pozwani nie zaprzeczają treści zawartej
umowy. Wręcz przeciwnie - powołują się na nią. Umowa gwarantowała bowiem
przewłaszczenie w terminie 4 miesięcy po zakończeniu budowy. Pomimo
upływu piętnastu lat spółdzielnia przewłaszczenia nie dokonała i pozwani nie są
właścicielami domu za budowę którego zapłacili.

13.Pozwani nie mają dostępu do  skoroszytu z niebieską obwolutą. Na stronie 16
dokumentu z dnia 09-12-2010 w drugim akapicie od góry znajduje się
stwierdzenie "ustalone opłaty za używanie lokali w większości nieruchomości
były dostosowane do ponoszonych kosztów". Dalej następuje wyliczanie
wyjątków. Obejmują one miedzy innymi nieruchomość 9 w skład której wchodzi
dom jednorodzinny Lanciego 9b, gdzie ustalone opłaty przewyższały
ponoszone koszty o 1,53 zł.m2, 2,11 zł/m2 i 2,45 zł/m2.

14.Cytowana za KZRSM ewentualna potrzeba zwołania Zebrania Przedstawicieli nie
ma żadnego związku z rzeczywistymi kosztami utrzymania nieruchomości
Lanciego 9b - co powinno być przedmiotem opinii.

15.Stwierdzenie o Radzie Nadzorczej sprawującej nadzór nad całokształtem nie ma
żadnego związku z zadaniem postawionym biegłej przez Wysoki Sąd.

16. Informacja o sumarycznych zadłużeniach nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w
rozpatrywanej sprawie i nie wiadomo w jaki celu jest przez biegłą podawane.

Także w części zatytułowanej OPINIA znajdują się karygodne błędy:
I. Biegła przytacza stawki zaliczek na eksploatacje podstawową w poszczególnych

latach. Nie ustosunkowuje sie natomiast w żaden sposób do ustaleń
poczynionych przez lustratorów, rewidentów, ani ekspertów, którzy wskazywali
systematycznie przewyższanie ustalanych opłat nad ponoszonymi kosztami.
Biegła w żaden sposób nie ustosunkowała się do moich popartych dowodami
zastrzeżeń do stawek za użytkowanie gruntu i stawek za podatek od
nieruchomości (załączniki do mojego pisma procesowego z dnia 16 lipca 2008).

II. Pozwani nie kwestionują zasad rozliczania ciepłej i zimnej wody, zużycia
ciepła na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, wywozu śmieci na
podstawie ilości zamieszkujących osób, czy potrzeby oświetlenia terenu.
Biegła nie wskazała jakiegokolwiek cytatu sugerującego rozliczanie wywozu
śmieci proporcjonalnie do p.u.m. Nie wiem w jakim celu biegła sugeruje inną
sytuację. Pozwani nie zgadzają się natomiast na pobieranie zaliczek na
centralne ogrzewanie w wysokości nieproporcjonalnie wysokiej do
ogrzewanej powierzchni i znacznie odbiegającej od planowanego i średniego
wieloletniego zużycia.

III. Biegła akceptuje żądanie przez spółdzielnię wpłat na fundusz remontowy w
wysokości 1,50 zł/m2 w całym analizowanym okresie. Pomijam fakt, że
zgromadzone na koncie funduszu remontowego środki zostały przez zarząd
zdefraudowane co wykazał biegły rewident Urszula Krzyżak z DOSSIER sp. z o.o.
w opinii z dnia 22 kwietnia 2014. Biegła cytuje fragment art. 6 ust 3 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych: Odpisy na ten fundusz obciążają koszty
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gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Jest
tylko jeden problem - ani grunt, ani posadowione na tym gruncie budynki nie są
własnością spółdzielni. Jak wielokrotnie podnosiłem właścicielem gruntu i
budynków jest miasto stołeczne Warszawa (k. 1506, ad. 1).

IV. W odniesieniu do protokołu Krajowego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej
(domniemywam, że chodzi o protokół z lustracji ustawowej Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie) biegła ogranicza się do
stwierdzenia, że metodologia zastosowana przez sporządzającego przedmiotowy
protokół odbiega od standardów obowiązujących w spółdzielniach
mieszkaniowych i obszernie cytuje ile nadwyżek kosztów nad przychodami
uzyskała spółdzielnia w poszczególnych latach i krótko kwituje to stwierdzeniem o
małej wiarygodności opinii. Ponadto zdaniem biegłej niedobory powstałe przy
realizacji innej inwestycji powinny być pokrywane z opłat eksploatacyjnych
wszystkich członków spółdzielni.

Również w podsumowaniu nie sposób zgodzić się z żadnym stwierdzeniem
biegłej:

1. Pozwani nie kwestionują legalności inwestycji Migdałowa I. Pozwani stoją na
stanowisku, że spółdzielnia Przy Metrze powinna w ciągu czterech miesięcy od
zakończenia inwestycji uzyskać własność budynków poprzez ustanowienie
użytkowania wieczystego, lub własności gruntu i przenieść na pozwanych
własność domu, co wprost wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami
postępowania 28 sierpnia 1997 roku.

2. Biegła myli lokatorskie prawo własności z prawem własnościowym, którego
ustanowienie miało nastąpić bezpośrednio po zakończeniu budowy.

3. Istotnie ocena działalności inwestycyjnej spółdzielni nie jest przedmiotem opinii.
Ta informacja nie ma żadnego znaczenia dla toczącego się postępowania.

4. Biegła słusznie zauważyła, że domy wielorodzinne generują koszty, które nie
występują w przypadku budynków  jednorodzinnych. Szkoda, że to odkrycie
nie znalazło odzwierciedlenia w obliczeniach.

5. Pozwani nigdy nie kwestionowali kosztu dostarczenia wody i odbioru
ścieków, wywozu śmieci, czy oświetlenia terenu. Pozwani obliczyli te koszty
we własnym zakresie i je pokrywali.

6. Pozwani nie zamierzają utrzymywać biurokratycznej spółdzielczej machiny.
Pozwani zdecydowali się na przystąpienie do spółdzielni, gdyż mieli
zagwarantowane w umowie przewłaszczenie w terminie 4 miesięcy od
zakończenia budowy.

7. Biegła kolejny raz pisze oczywistą nieprawdę. Treść §7 pkt.1 nie pozostawia
wątpliwości: Po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych oraz
przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - Spółdzielnia
przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawem do działek.

8. Biegła niepotrzebnie prowadzi dywagacje na temat możliwości zaproponowania w
1997 roku umowy. Biegła powinna opierać się na postanowieniach tej
umowy.

9. Zła kondycja finansowa spółdzielni jest spowodowana gównie przez fatalną
gospodarkę prowadzoną przez kolejne zarządy. Ponadto kondycja finansowa
spółdzielni nie jest przedmiotem postępowania.
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10.Pozwani dokonują opłat na podstawie posiadanych informacji. Ciepłą i zimną
wodę na podstawie dostarczanych co kwartał zestawieniach. Zaliczki na centralne
ogrzewanie na podstawie ogrzewanej powierzchni domu. Opłaty za wywóz śmieci
stosownie do ilości mieszkających w budynku osób. Inne opłaty - jak podatek od
nieruchomości i podatek gruntowy na podstawie dostępnych publicznie stawek
pomnożonych przez powierzchnie.

11.Niezrozumiałe jest stwierdzenie o wyroku w sprawie nieważności umowy 210/97.
Pozwanym taki wyrok nie jest znany. Po raz kolejny biegła podaje nieprawdziwe
informacje. Pozwani zapłacili za wybudowanie więcej niż powinni proporcjonalnie
do powierzchni domu w stosunku do powierzchni wszystkich budynków osiedla
Migdałowa I. Spółdzielnia nie musiała ani wygospodarowywać środków, ani
zaciągać kredytu. Poza tym biegła nie otrzymuje wynagrodzenia za biadolenie
nad kondycją finansową spółdzielni, ale jej zadaniem było określenie
rzeczywistych kosztów utrzymania budynku Lanciego 9b - czego nie zrobiła.

Niezależnie od uwag do opinii pozwani stoją na stanowisku, że pozew powinien
być oddalony z kilku niezależnych powodów:

1. Celem umowy podpisanej przez pozwanych ze spółdzielnią 28-08-1997 roku było
wybudowanie a następnie w ciągu 4 miesięcy od zakończenia budowy
przeniesienie na nich własności domu. Pozwani nie zakładali opłacania w
nieskończoność spółdzielczej biurokracji.

2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje budowanie domów
jednorodzinnych jedynie w celu ich przewłaszczenia.

3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w ogóle nie przewiduje administrowania
przez spółdzielnię domami jednorodzinnymi.

4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje tworzenia przez
spółdzielnię funduszu remontowego dla budynków niestanowiących mienia
spółdzielni.

5. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zezwala na administrowanie przez
spółdzielnie bez stosownej umowy budynkami, które nie należą do spółdzielni, ani
do jej członków.

6. Nie został skutecznie ustanowiony przydział domu jednorodzinnego.. Spółdzielnia
nie mogła bowiem przekazać praw, których nie miała.

z poważaniem

Zbigniew Sarata


