
Odpowiedz na apelacje lub zazalenie mozna wniesc w terminie dw6ch tygodni od niniejszego doreczenia wprost do Sadu II instancji.
Nadanie pisma procesowego w urzedzie pocztowymjest r6wnoznaczne z wniesieniem go do sadu.

POUCZENIE

Pismo nie wymaga podpisu wlasnorecznego na podstawie § 19 ust. 4 zarzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatow sqdowych oraz innych dzialow administracji
sqdowejjako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym systemie teleinJormatycznym.

Z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu
st. sekretarz sadowyOlga Galazka

sprawie 0 zaplate,

jako pozwanemu oraz jako pelnomocnikowi pozwanej odpis apelacji wniesionej przez powodaw
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Dziatajqc w imieniu pow6dki - Sp6Jdzieini Mieszkaniowej "Przy Metrze" (dalej rowniez jako
"Spotdzielnla'') - petnomocnictwo w aktach spawy, niniejszym:

1. na podstawie art. 367 § 1 kpc w zw. z art. 5059 kpc zaskarzarn w catosci wyrok Sadu
Rejonowego z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II C 830/15, wydany w sprawie
przeciwko Zbigniewowi Sarata oraz Zofii Maciejewskiej-Sarata 0 zaptate, ktorego
odpis wraz z uzasadnieniem zostal doreczonv petnomocnikowi pow6dki w dniu 05
sierpnia 2015 r.;

Apelacja powodki

sygn. akt Sqdu I instancji: II C 830/15
wartosc przedmiotu zaskarienia: 12.420,00 zt
idwenescie tysifiCY czterysta dwsdsiescls i 00/100 zlotych)
optata od apelacji: 300 zt

Pozwani:
1.Zbigniew Sarata
2. Zofia Maciejewska-Sarata
ul. Lanciego 7B/13
02-792 Warszawa

Powodka:
Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"
KRS:33334
reprezentowana przez
r. pro Monike Plworiska
P-Law Legal Advisors
ul. Dobra 5 lok. 5
00-384 Warszawa

za posrednictwem
Sqdu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
wWarszawie
II Wydziat Cywilny
ul. Ogrodowa 51a
00-873 Warszawa

Sqd Okregowv w Warszawie
II Wydziat Cywilny

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r.
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6. wnosze 0 zasqdzenieod pozwanych na rzeczpow6dki koszt6w postepowania w obu
instancjach,w tym koszt6w zastepstwa procesowegowedtug norm przepisanych.

5. w rnvsl art. 50510 § 2 kpc wnosze a przeprowadzenie rozprawy w niniejszym
postepowanlu,

4. w przypadku uchylenia zaskarzonego wyroku wnosze a przekazanie sprawy do
rozpoznania z wytqczeniem przepis6w a postepowaniu uproszczonym, zgodnie z art.
50512 §2 kpc.

3. podnoszaczarzutv przedstawione powyiej wnosze 0:
a. zmiane zaskarionego Wyroku i zasqdzenieod pozwanych solidarnie na rzecz

pow6dki kwoty 12.419,50 zl., wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do
dnia zaptaty, tytutem zalegtych koszt6w zwiqzanych z eksploatacjq i
utrzymaniem domu jednorodzinnego wraz z garaiem w zabudowie
szeregowej przy ulicv Lanciego9B.
ewentualnie 0:

b. uchylenie wyroku w caiosci i przekazaniesprawy do ponownego rozpoznania
przezsad I Instancji, celem orzeczeniaco do istoty sprawy.

Ponadto, zaskarionemu wyrokowi zarzucamnaruszenieprzepis6w postepowanla tj.:
c. naruszenie art. 5057 kpc poprzez przeprowadzenie niniejszego postepowania

bez pominiecia przepis6w a postepowaniu uproszczonym, pomimo ze
zaistniaty ku temu przesianki, co miato istotny wptyw na wynik niniejszego
postepowania:

d. naruszenieart. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc poprzez niezgodne ze stanem
faktvcznvm przvjecie, iz dow6d z opinii biegtego byt sp6iniony i w zwiazku z
tym nlewlasciwe jego porninlecie, co",miato 'istotny wptyw" na wynik
niniejszegopostepowania:

e. naruszenie art. 278 kpc poprzez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z
opinii biegtego,comiato istotny wplvw nawynik niniejszego postepowariia.

2. zaskarionemu wyrokowi zarzucam:
a. naruszenie art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 sp6ldzie/niach

mieszkaniowych ("usm") poprzez jego niezastosowanie i przvjecie, ze pozwani
nie byli zobowiqzani do pokrywania koszt6w eksploatacji nieruchornosci
stanowiqcych mienie Sp6tdzielniw oparciu 0 wskazany przepis, podczasgdy z
prawidtowej interpretacji brzmienia rzeczonego przepisu wynika, ze pozwani
w okresie objetvrn pozwem, zobowiqzani byli do partycypowania w kosztach
utrzymania i eksploatacji nieruchornosci na rzeczSp6tdzielni;

W sytuacji gdyby Sad II instancji uznat, ii do pozwanych nie znajduje zastosowania
przepis art. 4 ust. 11u.s.rn.,zaskarionemu wyrokowi zarzucam:

b. naruszenie art. 224 § 2 i art. 225 KCw zw. z art. 690 KCi 694 KCpoprzez ich
niezastosowanie w sytuacji gdy z prawidtowo ustalonego stanu faktycznego
wynika, ze pozwani zajrnuja lokal nalezacv do pow6dki bez iadnego tytutu
prawnego.
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Zanim pow6dka odniesie sie merytorycznie do przedstawionych zarzut6w pragnie jednak
zaznaczvc, ze w analogiczne] sprawie pozwanych prowadzonej przed tut. Sadern, sygn. akt II
C 7/12, zapadt wyrok gdzie zarzut braku tytutu do nieruchomosci byt przedmiotem rozwaian
Sadu, niemniej Sad go nie uwzglednit.

II. Uzasadnienie zarzut6w apelacyjnych

Z takim stanowiskiem Sqdu I instancji nie spos6b sie jednak zgodzic z kilku oczywistych
przyczyn 0 kt6rych mowa poniiej.

Po rozpoznaniu sprawv.Sad I instancji wydat wyrok w sprawie, w. kt6rym orzekl 0 oddaleniu
pow6dztwa w calosci, a to przede wszystkim z uwagi na fakt, ii pow6dka nie posiada tytufu
prawn ego do gruntu pozwalajqcego na ustanowienie odrebne] wlasnosci domu
jednorodzinnego pozwanych, a co za tym idzie pozwani nie pcsiadaja zadnego tytutu
prawn ego do rzeczonego domu, w zwiazku z czym nie sa zobowiqzani do uiszczania
jakichkolwiek oplat na rzecz powodowej Sp6tdzielni.

Od takiego orzeczenia pozwani wniesli sprzeciw w dnlu08 stycznia 2015 r. wnoszac 0

oddalenie pow6dztwa w catosci.

W dniu.28 listopada 2014 r. tutejszy Sad wydaf przeciwko pozwanym nakaz zapfaty w
postepowaniu upominawczym uwzgledniajacv w caiosci zadanie pozwu.

Pozwem z dnia 14 Iistopada 2014 r. pow6dka wniosla przeciwko pozwanym 0 zasadzenie
kwoty 12.419,50 zf, wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zaplatv, tvtulern
zalegfych koszt6w zwiqzanych z eksplcatacja i utrzymaniem domu jednorodzinnego wraz z
garaiemw zabudowie szeregowej przy ulicyLandego 9B;

I. Uwagi og61ne

I. Uwagi og61ne
II. Uzasadnieniezarzut6wapelacyjnych

A. Naruszenie art. 4 ust .:11ustawy 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych
B. Naruszenie art. 224 §2 i art. 225 KCw zw. z art. 690 KCi 694 KC
C. Naruszenie art. 5057 kpc; art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc oraz art. 278 kpc

III. Kwestie formalnoprawne
IV. Uzasadnienie wniosk6w apelacyjnych
V. Podsumowanie

Celem zachowania przejrzvstoscl ruruejszego pisma stanowisko pow6dki zostalo
przedstawione zgodnie nastepujacvrn porzadkiern:

Uzasadnienie
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z kolei art. 52 usm stanowi, ze:
"Doistniejqcych w dniu wejscis ustawy w iycie praw do dom6w jednorodzinnych i lokali
mieszkalnych budowanych w celu przeniesienis ich wissnosci ne rzecz cztonkow stosuje
sir;przeplsy.srt. 232 § 4- art. 233/ art. 235 i art. 237 ustawy - Prawo spotdzietcze. do
czasuprzeniesienia wtssnosci na rzecz czlonka spotdsielni. "

Ustawa a sp6tdzielniach mieszkaniowych zostala ogtoszona w dniu 23 stycznia 2001 r., a
wlec wesztaw zvcie 23 kwietnia 2001 r. tj. 3 dni po dokonaniu na rzeczpozwanegoZbigniewa
Saraty przydziatuspornego domu jednorodzinnego.

Art. 55 usm stanowit, iz:
"ustawa wchodzi w iycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogtoszenle. z tym ze przepisy
art. 27a ust. 1pkt 1 lit.gl ust. 3pkt 3 lit. a) oraz ust. 6pkt 1ustawy wymienionej wart.
3(}, w brzmieniu nadanym niniejszq ustewe, majq zastosowanie do wplat na
wyodrebntony fundusz remontowy sp61dzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1
stycznia 2001 r."

pozwani nabyli prawo do domu jednorodzinnego na podstawie przydziatu z dnia 20
kWietnia2001 r.

Z takim stanowiskiem Sadu I instancji nie spos6b sie zgodzic. Naleiy w miejscu tym zwrocic
szczegolnauwage na przepisy przejsciowe ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. a sp61dzielniach
mtessksniowycb w aktualnym w6wczas brzmieniu, gdvz to one beda miaty kluczowe
znaczenie, zar6wno dla wykazania zasadnosci roszczeri pow6dki a takze braku slusznosci
twierdzeri-Sadu I instancji. Istotne znaczeniebedziemialo r6wniez kilka innych dat, 0 kt6rych
mowaponiiej.

sad I instancji wskazuje r6wniei, ze pozwanym w przedmiotowej sprawie przystugiwata,
zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyiszego (uchwata Sktadu Siedmiu Sedziow Sadu
Najwyiszego z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt III CZP104/12) jedynie ekspektatywa takiego
prawa tj. sp6tdzieiczego wiasnosciowego prawa do domu jednorodzinnego, jednakie nie
dluzej jak do wejscia w zvcie usm, kt6ra wytqczyta mozliwcsc ustanowienia nowych
sp6tdzielczychwlasnosciowvch praw do lokalu mieszkalnego,tj. do dnia 24 kwietnia 2001 r.

A. Naruszenieart. 4 ust. 11usm
Sad I instancji w uzasadnieniu skarzonegowyroku wskazat, ii zar6wno w chwili otrzymania
przydziatu lokalu mieszkalnego, jak tez w chwili zarnkniecia rozprawy, pow6dce nie
przystugiwato ani prawo wlasnosci ani prawo uiytkowania wieczystego gruntu, na kt6rym
znajduje sie dam jednorodzinny pozwanych. Powodowej Sp6tdzielni przystugiwato jedynie
prawo dzieriawy, kt6re nie jest prawem rzeczowymw og61e,a w zwiazku z tym Sp6tdzielnia
nie miata prawa dokonac przydziatu domu jednorodzinnego na warunkach wlasnosciowvch,
wobec czego przydziat na rzecz pozwanego Zbigniewa Saraty z dnia 20 kwietnia 2001 r.
nalezv uznac za bezskutecznv, a co za tvrn idzie - bezskuteczneby to ustanowienie na rzecz
pozwanych sp6tdzielczegowlasnosciowego prawa do domu jednorodzinnego.

2015-08-19 SPM_Sarata_apelacja n c 830.15_p-lawMS.doc
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Co prawda przedmiotowa uchwala odnosi sie bezposrednio do sytuacji przeksztakenia
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo wlasnosciowe, ale Sad Najwyiszy
wyraznie wskazat, ze konstrukcja ekspektatywy pozostaje aktualna takze w6wczas, gdy
doszto mi~dzy cztonkiem i spoldzlelnia mieszkaniowq do zawarcia umowy (wydania
przydziatu) zmierzajqcej do ustanowienia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu w
spos6b bezposredni poza procedure transformacyjnq. Sytuacja prawn a takich uprawnionych
jest tozsarna z sytuacjq prawnq uprawnionych, zmierzajqcych do uzyskania sp6tdzielczego

"Powstsnie ograniczonego prawa rzeczowego z regufy wymaga zachowania okreslonego
przebiegu zdarzeri prawnych rozfoionych w czasie. Problem polega na tym, kiedy moina
mowic 0 prawnym uksztsttoweniu sie ekspektatywy jako prawa podmiotowego,
samodzielnego w relacji do prawa oczekiwanego (detinitvwnego], czyli kiedy taki stan
oczekiwania nie jest jut in(fyferentny dlaporrsdku prawnego i rnoze bye objlity ochrone
prawnq."

SNw tejie uchwale definiuje ekspektatvwe prawa pozwanych wskazujac, ze:

Gdyby ustanowienie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu odbyto si~ lege ertis, to
nie bytoby watphwosct.co do podstawy prawnej na podstawiektore] pozwani zobowiqzani
sa uiszczac na rzecz powodowej Sp6tdzielni stosowne opiaty eksploatacyjne, [ednakze z
uwagi.na braktvtutu prawnego Spordzielni do gruntu powstaLpewnego rodzaju problem w
tym zakresie. W zrozumieniu sytuacji, w .jakie] znajdujq sie obecnie pozwani, z pornoca
przychodzi uchwata Siedmiu Sedziow Sadu Najwvzszego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP
104/12), 0 ktore] byta juz mowa i na ktora de facto powotuje sie Sad I instancji, [ednakze
wyciqga z niej odmienne, nieuzasadnione wnioskL Uchwata ta dotyczy sp6tdzielczego
wiasnosciowego prawa do lokalu, [ednakze na podstawie wspomnianego art. 52 usm, w
calosci znajduje zastosowani rowniez do domu jednorodzinnego pozwanych.

Bezprzedmiotowa staje sie przy tym argumentacja Sqdu I instancji oparta na powotanym w
uzasadnieniu skarzonego orzeczenia wyroku SN z dnia 30 wrzesnia 2009 r., sygn. akt V CSK
65/09, bowiemwyrok ten dotyczy zupetnie innej sytuacji, niz sytuacja pozwanych, tak wiec
nie wymaga onawiekszego komentarza.

Svtuacje prawnq pozwanych reguluje zatem - poprzez to odestanie - rozdziat 21 usrn, a wlec
sa oni traktowani, tak jakby przystugiwato im spoldzlelcze wlasnosciowe prawo do lokalu.

Nastepnvrn istotnym w sprawie momentem czasowym jest nowelizacja usm z dnia 13
czerwca 2003 r.Art 52 zd. pierwsze tejze ustawy stanowit bowiem, iz:

"00 tstniejscych w dniu wejsds ustawy.w iycie praw do dom6w jednorodzinnych i
lokali mieszkalnych budowanych w celu przenlesienis ich wtssnosci na rzecz
cztonkow stosuje sle odpowiednio przepisy rordzietu .? ustawy. II

art. 232 § 4 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo Sp6fdzielcze ("Prawo
Spotdzielcze") w brzmieniu aktualnym na dzieri wejscia w zvcie usm stanowit, iz:
"00 prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdztslu 2 oddziafu 1 i 3 niniejszego
dziafustosuje ste odpowiednio z zachowaniem przepisow poniiszych. II

2015-08-19 SPM_Sarata_apelacja II C 830.l5_p-law MS.doc
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"w wyniku takiego przydzialu i po zamieszkaniu uprawnionego czlonka w lokalu
spotdzietcrym doszlo do uksztaltowania sit;mit;dzy tymi podmiotami stosunku obligacvinego,
zwiilzanegoz posiadaniem okreslonego lokalu, zwiilzanegoz posiadaniem okreslonego lokalu i
odpowiadaiilcegotresciowo sp6ldzie/czemu lokatorskiemu prawu do lokalu".

Bezzasadnie twierdzi wiec sad I instancji, ze z uwagi na fakt, ii powodowa sp6tdzielnia nie
byta ani wiasclclelern ani uiytkownikiem wieczystym gruntu, na kt6rym zostal posadowiony
dom jednorodzinny pozwanych, przydziat domu jednorodzinnego na warunkach
wlasnosciowvch z dnia 20 kwietnia 2001 r. naleiy uznac za bezskuteczny. Z uchwaty Sadu
Najwyiszego z dnia 24 maja 2013 r. nie wynika, ze osobom dysponujqcym przydziatem w
budynku posadowionym na dzieriawionym gruncie nie przystugujq zadne prawa, a zatem ze
swoje lokale zajmuja bez podstawy prawnej. Wr~cz przeciwnie. Uzasadnienie prowadzi do
wniosku, ze przydziat takiego lokalu powoduje powstanie ekspektatywy, kt6ra jest prawem
zbywalnym i dziedzicznym, zas powstanie petnego prawa wlasnosciowego wymaga
spetnienia sie dodatkowej przestanki wpostaci nabycia wlasnosci (uiytkowania wieczystego)
gruntu przez spoldzlelnie. Ekspektatywa ta nie rna nicwsp61nego z jakqkolwiek ekspektatywq
uregulowanq w usm czy tez nowelizacji do niej. Uchwata nie prowadzi r6wniei do uznania, ii
wydane przydziaty na lokale sa niewaine. Sa to dokumenty petnowartosciowe, kt6rych
skutek (powstanie prawa do lokalu), nastapi w chwili nabycia przez spotdzielnie praw do
grunt6w. W tym miejscu naleiy przvtoczvc fragment uzasadnienia, odnoszqcy sle wprawdzie
prawa lokatorskiego, jednak tym bardziej znajdujqcy zastosowanie do prawa
wlasnosciowego:

Niernoznosc wiec petnej konsumpcji prawa rzeczowego - sp6tdzielczego wiasnosciowego
prawa do lokalu oznacza, ze istnieje nieco stabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego
prawa, SN wskazat, ze ekspektatywa ta rna przy tym charakter prawa majqtkowego,
zbvwalnego i dziedzicznego, dla kt6rego jedynie nie rnozna zalozvc ksiegi wieczystej, nigdzie
jednak nie wskazaf, ie brak· tytutu prawno-rzeczowego sp6tdzielni do gruntu powoduje
niewainosc um6w zawartych miedzy sp6tdzielnia a iej czfonkami.

Kluczowe dla niniejszy sprawy jest stwierdzenie Sadu Najwyiszego, ze w usm "przewidziano
odpowiednie sekwencje zdarzeri mejscs na celu "ustanowienie" w wyniku przeksztalcenia
sp6ldzie/czego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo wtssnosciowe: samej procedury
przeksztstcenis. tj. czynnosct podejmowanych od chwili zloienia wniosku przez
uprewnionego do czasu zawarcia umowy 0przeksztalcenie i uzyskanie przez spotdsielnie w
odpowiedni spos6b wissdwego tytutu prawnego do nieruchomosd, umoiliwiajqcego
obciszentern jej ograniczonymprawem rzeczowym. Tepierwszezdarzenia (wniosek, umowa)
moga prowadzie do uksztaltowania sit; ekspektatvwy sp6ldzie/czego wlasnosciowego prawa
do lokalu, a dalsze (doprowadzajqcedo uzyskania(¥tulu prawnego) powinnv bye jui oceniane
jako przewidziane ex lege, "ostatnie ogniwo" przesildzaiilce moiliwose definitywnego
'uformowania sit;omawianego prawa rzeczowego." Innymi stowy, brak jest przeszk6d, aby z
takim prawem wlazac obowiazek uiszczania naleinych oplat eksploatacyjnych.

wiasnosciowego prawa do lokalu na podstawie obecnego art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia
2009 r., a roznice dotvcza tylko charakteru i sekwencji zdarzeri prowadzqcych do powstania
tych sytuacji.
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Udzielajac odpowiedzi na pytanie 0 podstawe prawns naliezaniaoplat przez spoldzlelnie w
przypadku stwierdzenia "nlewaznosci'' przydziatu wlasnosciowego, naleiy uznac, ii jest to
doktadnie ta sama podstawa, kt6ra stuiy obciazaniu tymi optatami eztonk6w sp6tdzielni,
kt6rym przvsluguja petne prawa. Skoro bowiern sytuacja prawna obu kategorii podmiot6w,

" Tymsamym dochodzi do stabilizacjisytuacji prawnej uprawnionego czlonka spotdsielntjako
beneficjenta ekspektatywy spotdsiekzego wtssnosciowego prawa do lokalu i jednoczesnle
do wzmocnieniajego pozycji wretscisch prawnych ze spotdzietni». Uzyskane tymczasowe
prawo podmiotowe jest zbywalne i dziedziczne."

Sad Najwyiszy skorzystat ze znanej doktrynie i orzeeznietwu konstrukcji "prawa
tymezasowego" (inaezej "oezekiwania prawnego"), eelem zdefiniowania statusu prawnego
osoby dvsponujacej "niewainym" przydziatem lokalu. SadNajwyiszy wywi6dt, ze nie sposob
uznac, ii osobie takiej nie przystuguje wzgledern sp6tdzielni tytut prawny i ze zajmuje ona
lokal bezumownie. Sytuaejaprawna takiej osobv, w zakresiejej praw i obowiqzk6w, niezym
nie r6ini sie od sytuaeji osob, kt6rym przystuguje do lokalu petne prawo. Ekspektatywajest
juz bowiem prawem, tylko nie w petni uksztattowanym, z uwagi na brak spetnienia jednej z
przestanek.$qdNajwyiszy daje temu wyraz wskazujqc:

Uehwata z dnia 24 maja 2013 r. miata na eelu uregulowac svtuacje os6b, na rzeezkt6ryeh
zostalo ustanowione wlasnosclowe prawo do lokalu znajdujacego sie w budynku
posadowionym na gruneie nie bedacvrn ani wlasnoscia sp6tdzielni, ani nie pozostajqeymw
jej uiytkowaniu wieezystym. .Sad Najwyiszy podni6st, ze "istotne argumenty prawne
przemawiajq za niedopuszczelnoscis de lege lata moillwosci skutecznego tworzenia
spotdrielczego wtssnosciowego prawa do lokalu w razie nieprzyslugiwania spotdzieln!
mieszkaniowej wtssnosci (wspolwlasnosci/ gruntu lub prawa uiytkowania wteczystego.
zsrowoo w wyntku bezpasredniego utworzenle tegoprawa (umowe csionk»'ze spoldzielniq~'
tzw. przydzial) (..)" Zdaniem Sadu Najwyiszego osoby te posiadaja ekspektatvwe
sp6tdzielczegowlasnosciowego, a wiec oprocz tego, ze maia prawo do zajmowania lokalu to
sa zobowiqzane ulszczac optaty eksploatacyjne, tak jak czfonkowie spotdzlelni, kt6rym
przystugujepetne prawo do lokali.

Stanowisko SNw zakresieskutk6w dokonania przydziatu prawa (ezyto lokatorskiego ezy to
wtasnosciowego) jest zatem jednoznaezne. W wyniku takiego przydziatu powstaje co
najmniej prawo obligacyjne,0 tresci odpowiadajacej prawu wtasciwemu.Nie spos6bodrnowic
przy tym zastosowania powyiszego stwierdzenia Sadu Najwyiszego do prawa
wiasnosciowego w sytuaeji gdy Sad Najwyiszy odni6st je do prawa lokatorskiego, ze swej
-,istoty siabszego od prawa wlasnosciowego, Ostatecznym potwierdzeniem eharakteru
prawnego ekspektatywy opisanej przez SN w przedmiotowej uehwale jest fragment
uzasadnienia,w kt6rym ezytamy "Uzyskane tymczasowe prawo podmiotowe jest zbywalne i
dziedziczne". Jak zatem wldac Sad Najwyiszy traktuje ekspetatvwe sp6tdzielezego
wlasnosciowegc prawa do lokalu jako prawo rzeezowe(nie tylko obligaeyjne) odpowiadajqee
tresci sp6tdzielezegowlasnosciowego prawa do lokalu z tym zastrzeieniem, ze jako petne
prawo powstanie po spelnieniu ostatniego warunku, a zatem nabyciu prawa do gruntu przez
spoidzielnie.
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Nie jest prawda rowniez twierdzenie Sadu I instancji, ze pow6dka od wielu lat nie czyni nic
by uzvskac prawo do gruntu, kt6rego wlasclcielern jest m. st. Warszawa. Sytuacja rniedzv
wiascicielern gruntu i Sp6tdzielniq jest mocno skomplikowana, bowiem m. st. Warszawa
odmawia przeniesienia na Spoldzlelnie prawa do gruntu, jednakze kwestia ta pozosta]e poza
przedmiotem niniejszego postepowania i nie spos6b zgodzic sie z Sadern I instancji, ze brak
realnej, prawnej i faktycznej perspektywy ustanowienia tego prawa wptywa na mozliwosc
posiadania przez pozwanych ekspektatywy. Co jest jednak wazne, to fakt iz, nlezalezne od
tytutu prawnego do nieruchomosci posiadanego przez Spotdzielnie, pozwani nadal beda
zobowiqzani uiszczac na jej rzecz optaty, ba - gdyby na tejze nleruchomosci zostaio
ustanowione prawo uzvtkowania wieczystego, obecna wysokosc· czynszu ulegtaby
zwiekszeniu, bowiem - jak powszechnie wiadomo - wvsokosc optaty z tytutu uzvtkowania
wieczystego jest zawsze wyzsza niz czynsz dzierzawnv. Gdyby stan prawno-rzeczowy do
gruntu byt uregulowany, pozwani nadal byliby zobowiqzani uiszczac takie same (a nawet
wvzsze) optaty na rzecz Sp6tdzielni.

Reasumujqc zatern pow6dka wskazuje, ze sad Najwvzszv w jednoznaczny spos6b opisat
svtuacje prawnq os6b, kt6re z uwagi na brak tytutu prawno-rzeczowego sp6tdzielni do
gruntu, na kt6rym zostat posadowiony budynek, w kt6rym znajdujq sie ich lokale, przyznajqc
osoborn tym ekspektatvwe sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu. Stanowisko
Sadu-l instancji w tym zakresie jest skrajnie odmienne od stawiska Sadu Najwvzszego i nie
mozeesastuglwac na uwzglednienie. Sytuacja pozwanych jest analogiczna do os6b, 0 kt6rych
m6Wi;·w uchwaie z dnia 24 maja 2013 r. Sad Najwyzszy,Z kolei przvjecie interpretac]i Sadu I
instantji bytoby bardzo powazne w skutkach, bowiern prowadzitoby do uznania, ze nie tylko
pozwani, ale takze wszyscy pozostali rnieszkaricv nieruchomoscl, ktora Sp6tdzielnia dzierzv
od m. st. Warszawy, nie rnaja zadnego tytutu, na podstawie kt6rego miellbvulszczac na rzecz
Sp6tdzielni optaty. To z kolei wiqzatoby sle z koniecznoscia obarczenia tymi optatami
pozostatych mleszkaricow Sp6tdzielni.

Nawet jednak gdyby uznac, ze istnieja watpliwosci w tym zakresie, to zadnvch uwag nie
moze nasuwac zastosowanie wskazanego przepisu per analogiam. W prawie cywilnym, ze
wzgledu na otwartosc i niezupelnosc regulacji, przyjmuje sie generalnie, ze analogia jest
dopuszczalna. Stosunki miedzv sp6tdzielniami oraz miedzv sp6tdzielniq i osobami w niej
zamieszkujqcymi, rnaja charakter cywilnoprawny. Wnioskowanie z podobieristwa jest przy
tym jednym z najbardziej podstawowych zabieg6w inferencyjnych stosowanych w praktyce
prawniczej, analogia jest bowiem wlasnie srcdkiern wypetniania luk w prawie (por. wyrok
Sedu Najwyiszego - Izba Cywilna z dnia 5 paidziernika 2006 r. IV CSK132/06j. Nie moze
bowiem ostac si~ sytuacja, w kt6rej pozwani korzystajq z praw przystugujqcych osobie
posiadajqcej sp6tdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, a nie ponosza tego tytutu zadnvch
koszt6w (jak stwierdzit Sad I instancji - nie byli zobowiqzani do pokrywania koszt6w
eksploatacji nieruchornosci stanowiqcych mienie Sp6tdzielni).

w zakresie praw i obowiqzk6w, jest zbiezna, to zapisy art. 4 ustawy 0 sp6tdzielniach
mieszkaniowych, winny znalezc tu zastosowanie wprost.
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W zaistniatych okolicznosciach powstaje bowiem sytuacja, w kt6rej wszyscy mieszkaricv
Sp6tdzielni, w tym r6wniei rnieszkaricv nieruchornosci w zasobie kt6rej znajduje sie dom
jednorodzinny pozwanych, ponosic beda optaty zgodnie z art. 4 usm a pozwani, korzystajqcy

Jeieli wiec Sad I instancji, w toku postepowania, doszedt do wniosku, ii nie znajduje
podstawy prawneJ dla zastosowania art. 4 usm, poniewai pozwanym nie przystuguje zaden
tytut prawny na podstawie kt6rego mieliby ponosic optaty wzgledem Sp6tdzielni, winien byt
stwierdzic, ze pozwani zajmuja rzeczony lokal bezumownie i na okolicznosc wyliczenia
wynagrodzenia z tego tytutu powolac z urzedu dow6d z opinii biegtego posiadajqcego
wiadornosci specjalne w tym zakresie.

Gdyby uznac zasadnym stanowisko Sadu I instancji, jakoby pozwanym nie przystugiwata
ekspektatywa prawa do lokalu w rozumieniu, Jakie nadat temu stowu Sqd Najwyiszy, to
naleiatoby przyjqc, ze pozwani zajmujq rzeczony lokal bez jakiegokolwiek tytutu prawnego.

B. Naruszenie art. 224 § 2 i art. 225 KCw zw. z art, 690 KCi 694 KC

Podsumowujqc te czesc wywod6w apelacji naleiy zauwazvc, ze sad I instancji niestusznie
oddalit pow6dztwo Sp6tdzielni, gdyi po pierwsze biednie zinterpretowat pojecle
ekspektatywy przystugujqcej pozwanym, twierdzqc ze co najwyiej mogtaby im przvsiugiwac
ekspektatywa odrebnej wlasnosci lokalu, podczas gdy zgodnie z przydziatem z dnia 20
kwietnia 2001 r. pozwanym przystuguje ekspektatywa sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa
do domu. Po drugie, nie zastosowat w stosunku do pozwanych wprost art. 4 u.s.m., pomimo
ze pozwani dysponujq aktualnie ekspetatywq sp6tdzielczego wlasnosciowego prawa do
domu 0 tresct odpowiadajqcej pelnernu sp6tdzielczemu wiasnosciowernu prawu do domu
jednorodzinnego (zar6wno w zakresie praw jak i obowiqzk6w), a zatem w zakresie praw i
obowiqzk6w znajduja do nich zastosowanie wszystkie przepisy, kt6re odnosza sie do os6b,
kt6rym przystuguje sp6tdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, w tym art. 4 w zakresie oplat
i art. 6 w zakresie funduszu remontowego. I w koricu po trzecie, nawet [esli Sqd powzial
watpliwosci co do zastosowania tego przepisu wprost, winien byt go zastosowac na zasadzie
analogii.

Kolejnym argumentem potwierdzajqcym slusznosc stanowiska pow6dki jest fakt, ze do czasu
wydania przez SN uchwaty w sprawie III CZP 104/12 pierwotna praktyka judykatury w
zakresie mozliwosci rozporzadzania przez spoidzielnie lokalami w budynkach wybudowanych
na gruncie nie bedacvm wlasnoscia sp6tdzielni, byta zgola odmienna. I tak np. w uchwale
Sadu Najwyiszego z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt III CZP 79/94, wvjasriiono, ze zatoienie
ksiegi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego wlasnosclowego prawa do lokalu
mieszkalnego w budynku stanowiqcym wlasnosc sp6tdzielni nie jest uzaleinione od
uregulowania tytutu prawnego sp6tdzielni do nieruchornosci, na kt6rej znajduje sle budynek
mieszkalny. Potwierdzeniem takiej praktyki jest fakt, ii na spornym gruncie az 43 lokale w
budynkach przy ulicy Lanciego 7, 7A i 7B posiadajq zalozona ksiege wieczystq. Jak wskazuje
powyiszy przyktad, nie stanowito wiec przeszkody dla wvcdrebniania lokalu i zalozenla dla
niego ksiegi wieczystej posadowienie budynku na gruncie nie bedacvrn wlasnoscia lub nie
pozostajqcym w uiytkowaniu wieczystym sp6tdzielni. sadv wieczvstoksiegowe traktowaty
wiec takie przydziaty jako dokonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa i skuteczne.
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Skoro zatem w tej sytuacji mozernv stosowac art. 224 k.c., to nalezv w rruejscu tym
nadrnienic, iz zgodnie z powszechnie panujqcym w doktrynie i orzecznictwie pogladern, za
korzystanie z rzeczy nalezv sie wlascicielowi wynagrodzenie w takiej wvsokosci, w jakiej

Przenoszacpowyisze rozwazania na stan faktyczny niniejszej sprawy nalezy uznae, ie nie
mozna pogodzie sie z sytuacja, w kt6rej Sp6tdzielnia udostepniajac swym cztonkom
lokale/segmenty na zasadaehobligaeyjnyeh,miataby korzystae z mniejszej oehrony niz ta,
kt6ra przystugujetym eztonkom.Skorazatem art. 694 kc nie nakazujestosowac do dzierzawv
jedynie przepis6w 0 najmie zwyktym, a odnosi sie og61nie do przepis6w 0 najmie, to w
sytuaeji dzierzawy gruntu na eele zwiazane z udostepnieniem wzniesionyeh na nim
lokali/segment6w eztonkomSp6tdzielni,nie moze byewatpliwosci 0 stusznoseizastosowania
do sytuaeji prawnej Sp6tdzielni.art. 690 ke, a przez to r6wniez art. 224 ke. Slusznosc te
potwierdza eel umowy dzierzawv, zgodnie z kt6rym Sp6tdzielnia miata zabudowac
nieruchomosc lokalami mieszalnymi i ustugowymi dla swych cztonk6w. De facto bowiem, po
dokonaniu tej zabudowy, Sp6tdzielnia dzierzawi lokale znajdujqce sie na nieruchornosci i z
nieh - na zasadachsp6tdzielczych - uprawniona jest korzvstac, To zatem zasadniezozbliza
svtuacje Sp6tdzielni do przywotanego przez komentator6w przyktadu dzierzawv lokalu, kiedy
to odmowa zastosowania przepis6w 0 ochronie wlasnosci, nie da sle pogodziczwlasciwoscia
stosunku prawnego.

Powvzsze oznacza, ze najemca (w naszym przypadku dzierzawca - Sp6tdzielnia) rnoze w
stosunku do osoby trzecie], zajmujqcej najmowany (dzierzawionv) lokal bez podstawy
prawnej, wvstosowac roszczenia0 wynagrodzenie za bezumowne korzystanie (art. 224 kc).
Uprzedzajqc uwagi strony pozwanej dotyczqce mozliwosci zastosowania art. 690 kc do
urnowv dzierzawv, nalezv powolac sie na stanowisko doktryny (vide KCred. Osajda 2015
wyd. ~1/ J. Gorecki. G.Matusik). Komentatorzy podkreslaja, ze art. 694 kc stanowi wyrainq
podstawe odsvlajaca do zastosowaniaprzepis6w 0 najmie (zwytqczeniem podziatu na najem
lokalu ezy tez najem zwykty), nie rnozna zatem z zalozenia wvkluczvc zastosowania tego
przepJ,§urowniez do dzierzawv. Jako przyktad stosowania art. 690 kc do dzierzawv
komentatorzy podaja dzierzawe lokalu, wychodzacz zatoienia, ze nie do zaakeeptowaniajest
sytuacja, w kt6rej dzieriawca, kt6ry wynajatby lokal osobie trzeciej, bytby w gorszej sytuacji
prawnej nii ten najemca,kt6remu lokalwynajat.

Do ochrony praw najemcy do uiywania lokalu stosuje sift odpowiednio przepisy 0 ochronie
wtesnosci.

Potwierdzeniem siusznoscistanowiska pow6dki powinien bye art. 690 kc, kt6ry znajduje do
umowy dzierzawv zastosowanie na mocy odestaniaz art. 694 kc, a kt6ry stanowi iz:

z przedmiotowego lokalu w niczym nieskrepowanv spos6b, nie beda zobowiqzani do
uiszczaniajakichkolwiek oplat, bowiem - jak stwierdzit sad I instancji - nie istnieje podstawa
prawna na bazie kt6rej mozna by pozwanych obciazvc kosztami zwiqzanymi z eksploatacjq i
utrzymaniem domu. W takiej sytuacji jedynym logicznym rozwiqzaniem wydaje sle bye
obciazanie pozwanych wiasnie wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z tego lokalu,
skora korzystajq z niego bez zadnegotytutu prawnego.
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Naleiy w miejscu tym wspomniec, ze sprawa toczyta sle w postepowaniu uproszczonym, a
pozwani negowali wvsokosc dochodzonego przez powodke roszczenia. Rozstrzvgnlecie tej
sprawy z cala pewnoscia wymagato wladornosci specjalnych. W zwiazku z tym,
przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego byto konieczne, lecz moiliwe tylko w razie

Przytoczona argumentacja jest sprzeczna z trescia zebranego w sprawie materiatu. Wnoszqc
pozew 0 zaplate kwoty 12.419,50 zt stanowiqcej wvsokosc zadtuienia pozwanych wzgledern
Spoldzielni od stycznia 2014 r. do pazdziernika 2014 r., powodka powotata si~ na
obowiazujace w Spoldzielni uchwaty i statut Spoidzielni, ktore stanowia podstawe do
naliczania oplat oraz na karty kontowe, ktore obrazuja wvsokosc zadtuienia pozwanych
wzgledern powodki. Powodka dokumentacje te dolaczvta do pozwu, a nlezaleznle od tego w
pozwie zgioslia wniosek 0 dopuszczenie dowodu z opinii biegtego na okollcznosc weryfikacji
prawidiowosci dokonanego przez powodke naliczenia zadiuzenia obciazajacego pozwanych
w rnvsl obowiqzujqcych w okresie objetvrn pozwem uchwat organow Spoldzielni, w
przypadku gdy pozwani beda podwazac wvsokosc naliczenia dokonanego przez Spoldzielnie
(vide - cd. uzasadnienia, rubryka nr 9), ktorv konsekwentnie powtorzvla w pismie z dnia 08
maja 2015 r. Jak stusznie wskazat sad I instancji, dokumentacja zlozona do akt sprawy
stanowita dowod z dokumentu prywatnego w rozumieniu 245 kpc, tym samym Sqd I instancji
- po zlozeniu wainego sprzeciwu od nakazu zapfaty przez pozwanych - nie mog! stwierdzic
bez uzyskania wiadornosci specjalnych czy powodka dostatecznie udowodnita swoje
roszczenie.

Poza negacja posiadania przez pozwanych ekspektatywy spoldzlelczego wiasnosciowego
prawa do domu jednorodzinnego, Sad I instancji podniosi, ii powodka nie udowodnHa
wvsokosci dochodzonego roszczenia oraz wskazal, ii dowod Z opinii biegiego byt spoznionv
podajac- lakoniczna przvczvne "ggyi spor pozwanych ze spoldzielnia co. do wvsokosci
naleznvch'[e] oplattrwa od dtuiszego czasu",

W zwiqzku z faktem, ii podniesione zarzuty naruszenia art. 5057; art. 227 kpc w zw. z art. 217
§ 2 kpc oraz art. 278 kpc Sq ze soba powiazane, powcdka pozwoli sobie zawrzec
uzasadnienie slusznosci ich podniesienia w jednym punkcie.

C. Naruszenie art. 5057; art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc oraz art. 278 kpc

rnogibv je uzvskac, gdyby rzecz wynajqt lub wydzieriawit (tak. S. Rudnicki [w] Komentarzdo
kodeksu cywllnego. Ksif;ga druga. wtesnosc 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 sie w zasobach Spoidzlelnl powodka pobiera czynsz
w usrednione] wvsokosci ok. 13 zt za 1 m2 najete] powierzchni. Biorqc wlec pod uwage
wielkosc domu zajmowanego przez pozwanych (188;75 rrr') miesieczne wynagrodzenie, Jakie

.:pozwani powinni uiszczac na rzecz Spotdzielnl z tytutu bezumownego korzystania z
nieruchornosci, wvnosic powinno co najmniej 2.450 zt, Dla porownania - najwyisza oplata
eksploatacyjna naliczona pozwanym w okresie objetvrn pozwem wyniosta 1.557,99 zl., a
wlec blisko 0 900 zt mniej. W takiej sytuacji korzystniejszym dla pozwanvch bytoby wiec
stosowanie wobec nich przepisu art. 4 ust. 11 usm nii przepisow 0 bezumownym
korzystaniu, co Sad orzekajqcy powinien rniec rownlez na wzgledzie.
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Pcdstawe takiego naliczenia potwierdza uchwata SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CZP155/06,
w kt6rej SN wprost stwierdzit, ze IIw postepowsniu uproszczonympobiera sift od apelacji
optete stalq w takiej samej wysokoscijak od pozwu. niezaleinie od wertosci przedmiotu
zaskarienia.II

Oplata od apelacji zostala ustalona zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 kosztach
sqdowych w sprawach cywilnych.

C. Optata od apelacji.

W przypadku okreslania wartosci przedmiotu zaskarzenia, art. 368 § 2 kpc nakazuje
odpowiednie stosowanie przepis6w art. 19-24 i 25 § 1 kpc.

B.Wartosc przedmiotu zaskarzenia

Wfasciwosc Sadu zostala ustalona zgodnie z art. 367 § 2 kpc.

A. Wtasciwosc Sadu

III. Kwestie.formalnoprawne

Majac na uwadze powvzsze, nalezv dojsc do wniosku, ze Sqd I instancji nie tylko naruszyt
przepisy prawa materialnego poprzez bledna ich interpretacje, co skutkowato
niezastosowaniem w stosunku do pozwanych art. 41 usrn, ale rowniez dopuscii sie
naruszenla przepis6w postepowania dowolnie stwierdzajqc, ze roszczenie pow6dki nie
zostato udowodnione, pomimo ze aby tak na prawde stwierdzlc jego zasadnosc, niezbednvm
byto uzyskanie wiadornosci specjalnych zopinii biegtego.

W zwiazku z powvzszvrn, zdaniem pow6dki tym bardziej uzasadniony jest zarzut naruszenia
art. 217 § 1 kpc. Porniniecie dowodu zgtaszanego przez strone jest bowiem dopuszczalne
wtedy, gdy okolicznosci sporne, na kt6re dow6d powotano, zostaty dostatecznie wvjasnione
zgodnie ze stanowiskiem strony powoiujace] dow6d (np. wyrokiSqduNajwyiszegoz dnia 12
stycznia2005r., I CK451/04,z dnia51utego2009r., II UK176/0~ i z dnia13grudnia2010r;
1//SK16/10.). Tymczasem Sad I instancji - przvjmujac, ze okolicznosci sporne nie zostaty
dostatecznie wvjasnione, bo jedynie opinia bieglego mogta zapewnic uzyskanie wiadomosci
specjalnych koniecznych do rozstrzvgniecia sprawy - porninal zgtoszony przez powodke
dow6d z opinii biegtego i uznat pow6dztwo za bezzasadne.

"Iezet! sed uzne. ze sprawa jest szczeg61niezswite lub jej rozstrzygniede wymaga
wisdomosci specjstnvch, w dalszym ciqgu rozpoznaje jq z pominieciem. przepis6w
niniejszegodzialu. W takim wypadku nie pobiera sift uzupelniajqcej oplaty od pozwu.
Przepisuart. 1303§2 nie stosujesift.II

dalszego prowadzenia sprawy z porninieciern przepisow 0 postepowaniu uproszczonym,
czego Sad I instancji nie uczynit, czym naruszyt art. 5057 kpc stanowiqcy, iz
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Nawet jesli jednak by uznac, ii Sad prawidtowo uznai, ii wjw przepis nie znajduje
zastosowania w stosunku do pozwanych, powinien byt dac wyraz swoim watpliwosciorn, po
to aby pow6dka mogta upatrvwac swoich roszczeri na innej podstawie prawnej. Ponadto,
Sadw takiej sytuacji powinien samstwierdzic, lz pozwani zajmujq sporny dom jednorodzinny
bez iadnego tvtutu prawnego i dopuscic z urzedu dow6d z opinii biegtego na okolicznosc

V. Podsumowanie

Wskazanew niniejszej apelacji okolicznoscijednoznacznie wykazujq, ii wyrok Sadu I instancji
nie moze sle ostac w takim ksztatcie.Niedopuszczalnqjest bowiem sytuacja,w kt6rej osoba
korzystajqcaz domu jednorodzinnego znajdujqcego sie w zasobachSp6tdzielni zyskuje tylko
prawa zwiazane z zajmowaniem tego lokalu, a nie ponosi przy tym iadnych obowiqzk6w z
tym zwiqzanych,w tym szczegolnoscinie jest zobowiqzanado uiszczaniana rzeczSp6tdzielni
jakichkolwiek opiat z tego tvtulu. Pozwani posiadajq bowiem ekspektatvwe w ksztaicie
okreslonvch w uchwale SaduNajwyiszegoZ dnia 24 maja 2013 L, dlatego tez winny wobec
nich znalezc zastosowanie wprost przepisy art. 4 usm i na ich postawie pozwani powinni
partycypowac w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomosci. Ewentualnie, jesli by
przvlac, ze przepis ten nie znajduje w stosunku do pozwanych bezposredniegozastosowania
w zwiqzku z powstaniem, po wydaniu wjw uchwafy, swoistego rodzaju luki w prawie, gdzie
potoienie os6b znajdujqcych sie w takiej sytuacji jak pozwani (nie posiadajqcej prawa do
lokalu) pozostaje catkowicie nieuregulowane, naleiatoby stosowac ten przepis w drodze
analogii. Wydajqc zaskarione orzeczenieSad I instancji nie uczynit iadnej z tych rzeczyprzez
co wyrok zostal wydany z bledem, kt6ry uzasadniac powinien jego zrniane i uznanie
pow6dztwa w calosci.

Gdybyjednak Sadodwotawczy uznat, ii sytuacja taka nle mozemiec miejsca, pow6dka wnosi
o uchylenie przedmiotowego wyroku, rozpoznanie sprawy z wytqczeniem przepis6w 0

postepowaniu uproszczonymoraz zgodnie z art. 386 § 4 kpc - zobowiqzanie sadu I instancji
do ustalenia wvsokosci roszczenia,gdyi jak zostalo jui wskazanewvze], sprawa nie zostata
rozpoznana co do istoty, bowiem Sad I instancji w og61e nie odni6st sie do roszczenia
pow6dki, z g6ry zakiadajac,ze nie byta ona uprawniona do zadania od pozwanvch zalegtych
opiat, bowiem nie posiadatatytutu prawno-rzeczowego do gruntu.

Zdaniem pow6dki, Sqd II instancji zgodnie z art. 5056 § 3 kpc, moze uznac, ze sciste
udowodnienie wvsokosci zadania pow6dki jest niemoiliwe lub nader utrudnione i zasadzic
odpowiedniq surne wedtug swojej oceny, opartej na rozwaianiu wszystkich okolicznosci
sprawy.

Pow6dka, z ostroznosci procesowej, w pierwszej kolejnoscl wniosta 0 zrniane zaskarionego
wyroku i zasadzenie od pozwanych solidarnie na jej rzecz kwoty 12.419,50 zl., wraz z
odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zaptaty, tytutem zalegtychkoszt6w zwiqzanych
z eksploatacjq i utrzymaniem domu jednorodztnnego wraz z garaiem w zabudowie
szeregowejprzy ulicy Lanciego9B.

IV.Uzasadnieniewniosk6w apelacyjnych
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radca prawny
Monika Plworiska

Zataczniki:

- odpis pisma
- dow6d uiszczenia oplatv od apelacji

W takim stanie rzeczy niniejsza apelacja jest catkowicie zasadna i zastuguje na uwzglednienie
wobec czego wnosze jak na wstepie.

ustalenia wvsokosci wynagrodzenia naleinego pow6dce z tytutu bezumownego korzystania z
lokalu przez pozwanych, poniewai w takiej sytuacji jedynym stusznym rozwiqzaniem bytoby
oparcie orzeczenia na przepisach art. 224 i nast. KC i zasadzenie wynagrodzenia na rzecz
Sp6tdzielni.
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