
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
sqdowej jako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym systemie teleirformatycznym.

z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu
St. Sekr. Sadowy Edyta Dabrowska

Sekretariat Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa II Wydzial Cywilny w zwiazku z

zarzadzeniem Sedziego w sprawie IIC 830115 z pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej Przy

Metrze z siedziba w' Warszawie przeciwko Zbigniewowi Sarata Zofii Maciejewskiej - Sarata 0

zaplate, przesyla odpis pisma z dn 8.05.2015 r.

uLLanciego9 B
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Zbigniew Sarata
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W odpowiedzi nale.zypodac date isygn. akt

Data 19/05/2015 r.
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e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl FAX (22) 501-97-76
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www: p-Iaw.pl
e-mail: kontakteap-Iaw.p:

Tel. +4822621 1001
Fax +48 22 621 1001

ul. Dobra 5 lok. 5
00-384 Warszawa1

1. podtrzvrnuje dotychczasowe stanowisko w sprawie
2. z uwagi na podnoszone przez pozwanych zarzuty dotvczace nieprawidiowosci w

obliczeniu ich zadtuzenia, podtrzymuje· wniosek pominiecie przeplsow 0
postepowaniu uproszczonym oraz 0 przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego
dysponujqcego wiadornosciami specjalnymi w zakresie rozliczeri optat
eksploatacyjnych w sp6tdzielniach mieszkaniowych, na okolicznosc weryfikacji, na
podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiatu dowodowego oraz na
podstawie orvginalow uchwat organ6w Sp6tdzielni i oryginaf6w dokumentacji
ksiegowe] i rachunkowej znajdujace] si~ w Sp6tdzielni, kt6ra zostanie biegtemu
udostepniona, prawidiowosci dokonanego przez strcne powodowq naliczenia
zadtuzenia obciazajacego pozwana w mysl obowiazujacvch w okresie objetvm
pozwem uchwat organ6w Sp6tdzielni oraz dokonania ewentualnie wtasnych wvticzen
tego zadruzenia: pow6dka wnosi [edncczesnie, aby dow6d w powvzszvrn zakresie
sporzadzil biegty sadowy przy Sadzie Okregowvm w Warszawie - Krzvsztof Nader (ul.
Szkolna 26, Michatowice 05-816), kt6ry posiada rozlegla wiedze w zakresie
funkcjonowania i rachunkowosci sp6tdzielni mieszkaniowych i kt6rego opinie
wielokrotnie stanowHy istotna pcdstawe faktvczria orzeczen Sadow I i II instancji w

Dziaiajac w imieniu pow6dki, W odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zaplatv z dnia 08.01.2015
r., doreczonv pow6dce w dniu04.05.2015 r., niniejszym:

Odpowiedi na sprzeclw

Sygnatura akt: II C 830/15

POlwani:
Zofia Maciejewska - Sarata
Zbigniew Sarata
adresy w aktach

reprezentowana przez
radce prawnego Monike Piwonska
ul, Dobra 5/5
00 - 384 Warszawa

Powodka:
spotdztetnta Mieszkaniowa IIPrzy Metrze"
adres w aktach
dalej okreslana rowniez jako: "Spoldzielnia"

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
II Wydziaf Cywilny
ul. Ogrodowa 51a
00 - 873 Warszawa

Legal Advisors

Warszawa, dnia 08.05.2015 r.
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Do kompetencji Rady Nadzorczej - zgodnie z art. 46 § 1 punkt 1 Ustawy Prawo Spoldzielcze:

"1. Sp61dzielnia prowadzi dziatalnosc na podstawie rocznych plan6w spofeczno -
gospodarczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kafendarzowy.
2. Sp6fdzielnia prowadzi dziotalnosc no zasadzie rachunku ekonomicznego w interesie swych
cztonkow."

Odnoszac siEi do zarzutu braku przedstaw[enia dokumentow potwierdzajacvch faktycznie
ponoszone przez Spoldzlelnie koszty oraz postugiwanie siEi wviacznie uchwatami Rady
Nadzorczej jako dokumentami, na podstawie kt6rych naliczane sa oplatv, pow6dka w tym
miejscu wskazuje, Ii: zasady prowadzenia dzialalnosci przez Spoldzielnie w tym reguty jakimi
Sp6tdzielnia posluguje sie przy na!iczaniu optat osoborn, kt6rym przvsluguja spoldzielcze
wlasnosciowe prawa do lokali, zostaty jasno okreslone w Ustawie Prawo Sp6tdzielcze jak
rowniez w statucie obowiazujacvrn w Sp6tdzielni. Zgodnie z trescia § 84 ust. 1 i 2 statutu
Spoidzielni:

Ad. 1.
Zarzut dotaczenia do pozwu jedynie uchwal Rady Nadzorczej, ktore J/nie majq nk:
wsp61nego z faktycznie ponoszonyml przez Sp61dzielnie kosztami".

1. Zarzut dolaczenia do pozwu jedynie uchwal Rady Nadzorczej, kt6re nnie majq nic
wsp61nego z jaktycznie ponoszonyml przez 5p61dzielnie kosztami".

2. Zarzut zawyienia powierzchni uzvtkowe] dla budynku Lanciego 9b 0 50 %.
3. Utrzymywanie w adrnlnistrac]l spoldzlelnl dornu jednorodzinnego jest niezgodne z

ustawa 0 spcldzielnlach mieszkaniowych.
4. Spoldzielnla nie jest wlasctctelem nleruchomoscl, w zwiazku czvm nie jest

..uprawnlona do adrnlnlstrowanla terenem oraz pobieranla oplat eksploatacvjnvch
od pozwanych.

5. Spoldzlelnla nie jest wlasclclelem budvnku zasledlonego przez pozwanvch, w
zwiazku z czym nie jest uprawniona do pobierania oplat eksploatacyjnych.

Celem zachowania najlepszej przejrzvstosci niniejszego pisma, zostalo ono skonstruowane
zgodnie z ponizszvm spisern, odpowiadajqcym kolejnosci w jakiej zarzutv zostafy
przedstawione przez pozwanych w ziozonvm przez nich sprzeciwie:

Uzasadnienie

sprawach rozllczeri w sp6tdzielniach mieszkaniowych, niekwestionowanq_ przez te
sadv,

3. podtrzvmuje wszystkie wnioski 0 przeprowadzenie dowod6w zawarte w pozwie na
okolicznosci tam wskazane,

4. wnosze 0 przeprowadzenie dowod6w z dokument6w zaiaczonvch do niniejszego
pisma na okolicznosci wskazane bezposrednio przed przeprowadzeniem danego
dowodu;

5. zaprzeczam wszelkim twierdzeniom pozwanych sformutowanych w sprzeciwie od
nakazu zaptaty z dnia 08.01.2015 r., poza twierdzeniami wvraznie przyznanymi w
niniejszym plsrnie.
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Nalezv rownoczesnie dodac, ze powotywanie sie przez pozwanych na wnioski lustracji
przeprowadzonej w Sp6tdzielni oraz opinie biegtego rewidenta do sprawozdania
finansowego jest catkowicie bezzasadne. Pozwani powoluja sie bowiem na wnioski lustrac]i
przeprowadzonej w Sp6tdzielni w okresie od 01.01.2006 r. - 31.12.2009 r. oraz na cplnie
biegtego rewidenta do sprawozdari finansowych za okres ad 2005 r. do 30.06.2012 r.
Roszczenia dochodzone w niniejszym postepowaniu niewqtpliwie natomiast powstatv w
okresie pozniejszym, w zwiazku z cZYr'n przedstawione przez pozwanvch dokumentv Sq dla

W swietle powvzszego, nalezv stwierdzlc, ze podnoszony przez pozwanych zarzut, iz ustalone
przez Spoldzielnie stawki oplat odbiegaja od rzeczvwiscle ponoszonych przez powodke
koszt6w {i} nie zostal poparty zadnvmi dowodami (przedstawione przez pozwanvch
dokumenty odnosza sie do zupetnie innych okres6w - patrz uwagi nizej), [ll] nie ma w istocie
znaczenia dla sprawy, jezeli bowiem zaistnieje roznica porniedzv pobranymi optatami a
rzeczvwiscie poniesionymi kosztami, to 0 przeznaezeniu tej nadwvzki decvduja cztonkowie
Sp6tdzielni (z reguty przeznaczana jest ona na gospodarke w latach kolejnych).

Niezaleznie od powvzszego nalezv zwrocic uwage, ze koszty rzeczvwiscie ponoszone przez
Spoidzielnie, maja znaczenie wvlacznie dla ustalenia, ezyw danym roku wvstapila nadwvzka -
jesli taka wvstepu]e, to i tak 0 jej przeznaczeniu decvduja organy Spoidzielni, a nie
cztonkowie w spos6b indywidualny.

Jezeli.wiec pozwani kwestionujq wvsokosc oplat, okreslonvch w uchwatach Rady Nadzorczej
Sp6tdzielni, to powinni te okollcznosc, w toku niniejszego postepowania udowodnlc.

"Cif;zar dowodu, ie opfata eksp/oatacyjnaustalona w uchwale wtasciweqoorganu sp6fdzielni
jest zowvzona w stosunku do rzeczywistych koszt6w eksploatacji ponoszonych przez
sp6fdzielnit:mieszkaniowq,spoczywano czionku, kt6ry kwestionuje wysokosctakiej opiatv. II

W powvzszvm zakresie wskazac nalezv na wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia
02.07.2003 r., sygn. akt I ACa 190/03, w kt6rym Sad stwierdzit, ze:

W okresie, za kt6ry pow6dka zada zaptaty od pozwanych, Rada Nadzorcza podejmowata
uchwaty zgodnie z kt6rymi ustalane byty stawki oplat w poszczeg61nych budvnkach i na
podstawie kt6rych pozwani obciazani byli na rzecz Sp6tdzielni. Kazda z tych uchwat stanowi
wiaiaca podstawe do obliczenia - w danym roku kalendarzowym - wysokosci naleznosci
przypadajacych od pozwanvch. Uchwaty 0 kt6rych mowa do dnia dzisiejszego nie zostaty
wzruszone.

"uchwalanie plan6w gospodarczo - finansowych Sp61dzielni oraz innych program6w jej
dziaialnosci"

kt6rego odzwierciedleniem jest § 69 ust. 1 punkt 1 statutu:

program6w"Do zakresu dziotania rady naleiy uchwalanie plan6w gospodarczyeh
dziatalnoscispoleezneji kulturotnej".
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Naleiy w kontekscie powyiszego z cata stanowczoscia podkreslic, ie w przypadku
segment6w iednorodzinnych. z natury rzeczy optaty powinny bye naliczane W oparciu 0

powierzchnie catkowita tych segmentow. Calose powierzchni segmentu przystuguie do
wytacznego korzystania osobom w nim zamieszkui?Jcym.Zupetnie inna sytuac;a rna iednak
miejsce w przypadku budynk6w wielorodzinnych, gdzie powierzchnia uniemieszkalna/to
powierzchnia wsp61na, przeznaczona do korzvstania przez wszystkich wtascideli lol<ali
(klatki schodowe. korytarze, windy etc.).

Co wiecej, powierzchnia zgodnie z ktora naliczane Sq optaty za uzvwanle domu zostata
ustalona przez Spoldzielnie, 0 czym pozwani zostali poinformowani pismem z dnia
18.10.2001 r. Pow6dkawnosi w tym miejscu 0 przeprowadzenie dowodu z przedmiotowego
pisma na okolicznoscznajomosciwvsokosci metraiu ustalonego na potrzeby naliczaniaoptat
przez pozwanych (zatgczniknr 2 do niniejszegopisma). Metrai zostai ustalony w wysokosci
193,08 m2 - dotychczas nie kwestionowanej przez pozwanych. Naleiy zwr6cic uwage. ie
sarna powierzchnia segrnentu iednorodzinnego w wysokosci 193,08 m2 nie jest
kwestionowana przez pozwanych, a jedynie fakt przyjecia powierzchni uiytkowei
segmentu, a nie jego powierzchni mieszkainej do fozlicze" (zgodnie ze sformutowaniem
uiytym w decyzji 0 pozwoleniu na uiytkowanie).

wynika jedynie, ze powierzchnia catkowita budynku 51wynosi 3.112,20 m2, zaspowierzchnia
mieszkalna2.066,00 m2. Taki wniosek w zadnvrn razie nie stanowi 0 zawyianiu stawek oplat
przezSpoldzielnie, a dane dotvczacemetrazu budynku, to jedynie wykaz informacji bedacvch
odzwierciedleniem stanu faktycznego oznaczonej nleruchomosci. Powierzchnia uzvtkowa
segment6w w wvsokosci 3.112,20 m2 jest zgodna z obmiarem dokonanym na potrzeby
okreslenia powierzchni domu kazdego z mieszkark6w segment6w. Powvzsze
udokumentowane jest tabela przedstawiajaca rnetraz poszczegolnvch - segment6w
przygotowanq w dniu 12.09.2001 r. - pow6dka wnosi 0 przeprowadzenie dowodu z tegoz
dokumentu na okolicznosc wielkosci wszystkich segrnentow w zespole mieszkalnym
Migdatowa 1(zataczniknr 1do niniejszego pisma).

- decyzja0 pozwoleniu na uzvtkowanie zespotuzabudowy mieszkaniowej Migdatowa 1
z dnia 15.03.2000 r.,

- karta ewidencyjnej dis statystyki z dnia 20.08.1997 r.

Twierdzenie pozwanych, ii "0 czym moqll nie wiedziec lustratorzy iaudytorzy - sp6fdzielnia w
wewnetrznych rozliczeniach zawyza powierzchnie uzytkowq mieszkan dla budY17kuLanciego
9b az 050%" stanowi dla pow6dki wvlacznie swobodnie poczyniona uwage, nieznajdujaca
potwierdzenia w aktualnym stanie w iakim znajduie sie zesp6t zabudowy Migdafowa 1, zas
z zalaczonvchprzezpozwanych dokument6w takich jak:

Ad. 2.
Zarzut zawyienia powierzchni uiytkowej dla budynku lanciego 9b 0 SO%.

niniejszej sprawy bez znaczenia. Z uwagi na powyisze okolicznosci, belcelowe jest
merytoryczne odnoszenie sie do ww. dokument6w przez pow6dke.
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Nalezv zwrocic uwage, ze w Uchwale Sktadu Siedmiu Sedziow Sadu Najwvzszego - Izba
Cywilna z dnia 24 maja 2013 r. 111 CZP 104/12 Sad Najwvzszv jednoznacznie stwierdzit, ze

Odnoszac sie do zarzutu braku ustanowienia odrebnej wlasnoscl domu jednorodzinnego, co
zdaniem pozwanych ma wptyw na zobowiazanie do wnoszenia optat, pow6dka podnosi, iz
zarzut ten jest catkowicie bezzasadny.

Ad.S.
Spotdzielnia nie jest wtascicielem budynku zasiedlonego przez pozwanych. w zwiazku z
czym nie jest uprawniona do pobierania optat eksploatacyjnvch.

Analogiczny wniosek wynika z odpowiedzi m.st. Warszawy z dnia 31.07.2013 r. na pytanie
pozwanych _ Sp6fdzielnia administruje budynkiem i jest zobowiazana - zgodnie z umowa
dzieriawy - do ponoszenia wszelkich oplat i swiadczeri publicznych zwiazanvch z
wvdzierzawiona nleruchornoscia. Niezaleznie od tego jakim tytutem postuguje sie aktualnie
pow6dka - do czasu ustanowienia prawa uzvtkowania wieczystego na. jej rzecz -
usankcjonowany jest stan faktyczny, w kt6rym Sp6tdzielnia administruje przedmiotowa
nieruchornoscia.

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

Prawo do wviacznego korzystania z nieruchornosci, kt6re Sp6tdzielnia uzyskata do
nieruchornosci od gminy Ursyn6w w ramach umowy dzierzawv, jest innym prawem
majatkowvm w rozumieniu ww. przepisu.

"Mieniem jest wiasnosc i inne prawa majqtkowe"

Zgodnie natomiast z art. 44 k.c.:

"Sp6ldzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nieruchomosciami stanowiqcymi jej mienie lub
nobyte na podsiawie ustawy mienie jej czlonk6w.II

Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.rn.:

Ad. 4.
Spotdzielnia nie jest wtascicielem nieruchomosci. w zwiazku czym nie iest uprawniona do
administrowania terenem na kt6rym posadowiony jest budynek zasiedlony przez
pozwanych.

Nalezv stanowczo podkreslic, ze Sp6tdzielnia nie administruje domem zasiedlonym przez
pozwanych, a jedynie nieruchornoscia na kt6rej dom jest posadowiony .(vide uwagi
poczynione w punkcie nizej),

Utrzymvwanie w administracji spotdzielni domu jednorodzinnego iest niezgodne z ustawa
o spotdzielniach mieszkaniowych.
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I K. Gandor: Prawopodmiotowe tymczasowe (ekspektatywy),Wroclaw - Warszawa - Krakow 1968, s. 13.

"Z dniem wejscia w zycie niniejszei ustawjl ekspektatvwa spotdzielczego wtasnosciowego
prawa do lokaiu staje sie ekspektatywa prawa odrebnej wiasnosci lokalu."

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14.06.2007 r. 0 zmianie ustawy 0

sp6tdzielniach mieszkaniowych oraz 0 zmianie niektorvch innych ustaw (Dz.U. nr 125, poz.
873):

" Art. 52. Do istniejqcych w dniu wejscia ustawy w ivcie prow do dom6w jednorodzinnych i
lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich wiasnosci na rzecz czlonk6w stosuje
sit; odpowiednio przepisy rozdziolu 21 ustawy. /I .

(i) Zgodnie z art. 52 u.s.rn., w brzmieniu nadanym art. 1 ust. 42 ustawy 0 zmianie
. ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych i niektorvch innych ustaw z dnia
19.12.2002 r.:

Obowiqzek zaptaty przez cztonk6w optat eksploatacyjnych na rzecz Spoldztelni wynika
natomiast z nastepujacvch okolicznosci:

W swietle powvzszego nalezv stwierdzlc, ze czvnnosc przydziatu byta wazna, jednak jej petnv
skutek (a w konsekwencji nabycie prawa wlasciwego przez pozwanych) nastapi dopiero w
dacie nabycia uzvtkowania wieczvstegc/wtasnosci nieruchomoscl przez Spotdzielnie.

W doktrynie i judykaturze przyjmuje sie powszechnie, ze ekspektatywy (prawa podmiotowe
tymczasowe) stanowiq niezaleznv od prawa wiasciwego przedmiot obrotu, do tych praw
stosuje sie postanowienia 0 prawach wlasclwvch per anoloqia.

Z ekspektatvwa mamy zas do czynienia: "gdy ze zrealizowanymi jui skladnikami z/oionego
stanu jaktvczneqo, prowadzqcego do powstania (nabycia) prawa podmiotoweqo, porzqdek
prawny Iqczy nie jakiekolwiek skutk) prawne, lecz takie, kt6rych cafoksztaft stwarza
oczekujqcemu - po pierwsze - silne stanowisko prawne, siuzqce okreslonemu celowi
proktvcznemu. silne, bo do pewnego stopnia zabezpieczone (...) i-po drugie - takie
stanowisko, kt6re spelnia prawnie uznane samodzielne [unkc;e, a wiec funkcionuje
niezaJeinie ad prawa padmiatoweqo, kt6reqo nobycie esaassss".

Sad Najwvzszv przy opisie sytuacji prawnej czlonka w tym .okresie przejsciowvm" skorzvstai
z konstrukcji ekspektatywy.

Sad Najwyzszy potwierdzit wiec w ramach ww. wyroku, ze przydziat lokalu posadowionego
na gruncie do ktorego Spoidzielni nie przystuguje wlasnosc albo uzvtkowanie wieczyste, jest
waznv i skuteczny, z tym jedynie zastrzezeniern, ze prawo wynikajqce z tego przydziatu
zostanie w petni uksztaftowane w dacie nabycia wiasncsci/uzvtkowania wieczystego przez
Spotdzielnie.

"Sp6fdzie/cze wiasnosciowe prawo do lokalu ustanowione w budynku pofoionym na qtuncie,
do kt6rego sp6fdzie/ni nie przysfuguje wiasnosc albo uzvtkowanie wieczyste stanowi
ekspektatywe tego prawa".
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"Spotdztelnia tworzy Jundusz na remonty zasobow mieszkaniowych. Odpisy na ten [undusz
obciqiajq koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiqzek swiadczenia na fundusz
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Odpowiadajac na zarzut braku podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z
uwagi na brak wlasnosci budynku Lanciego 9B pow6dka niniejszym wskazu]e,' iz zgodniez
art. 6 ust. 3 Ustawy 0 sp6tdzielniach mieszkaniowyeh:

Z powvzszego wynika, ze obok podstawy ustawowej, zobowiazanie pozwanych ma takze
podstawe urnowna (zobowrazanlowa) oparta ° art. 353 i nast. k.c.

[li] w dokumencie przydziatu domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkaeh
wlasnosciowvch z dnia 20.04.2001 r. na rzeez pozwanych (Zatgcznik nr 4 do pozwu) pozwany
Zbigniew Sarata wyrainie oswiadczvl (punkt 2 dokumentu przydziatu), ze zob.owiqzuje sie
lIuiszczac opfaty za uiytkowanie lokalu co miesiqc z gory do dnia 10 - tego kaidego miesiqca
poczqwszy od dnia postawienia {...J domu jednorodzinnego do dyspozycji"

W niniejszej sprawie bezsporne bowiem jest, ze lokal zostat pozwanym przedstawiony do ich
dyspozvcji (pozwani od wielu lat zamieszkuja w lokalu). W zwiazku z powvzszvm powinni
ponosic optaty na zasadach okreslonvch wart. 4 punkt 1 oraz 2 u.s.m. (tj. zgodnie z regulacja
okreslona wart. 4 ust. 3 u.s.m.)

Pozwani na dzien dzisiejszy sa traktowani jak osoby majace ekspektatvwe odrebnej
wlasnosci lokalu i dlatego stosuje sle do nich art. 4 ust. 3. u.s.m., przepis ten stanowi wiec.
podstawe do zadania zaplatv optat od pozwanyeh.

IICz/onkowie sp6fdzielni, kt6rzv oczekujq na ustanowienie no ieh rzecz sp6fdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrebnei wlasnosci lokalu, sq
obowiqzani uczestniczyc w pokrywaniu kosztow budowy lokali przez wnoszenie wkladow
mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwiJipostawienia im lokali do dvspozycji uiszczajq
oni oplatv okreslone w ust. 1 alba 2. J/

W swietle powvzszego nalezv uznac, ze przystugujqca pozwanym ekspektatywa
sp6tdzielczego wiasnosciowego prawa do domu jednorodzinnego zostala ex lege
przeksztakona w ekspektatvwe odrebne] wlasnosci domu jednorodzinnego (do kt6rej
stosuje sie odpowiednio przepisy 0 ekspektatywie odrebne] wlasnosci lokalu). .

"Z dniem 31 /iRea 2007 r. ekspektatywa spofdzielczego wlasnosciowego prawo do lokalu
stoie sie ekspektatywq prowa odrebnei wfasnosci lokolu."

Ustawa z dnia 18.12.2009 r. 0 zmianie ustawy 0 sp6tdzielniach mieszkaniowyeh oraz 0

zmianie niekt6rych innych ustaw (Oz. U. nr 223, poz. 1779) ww. art. 7 ust. 4 zostaf uchylony,
jednak w ustawie zrnieniajacej z 2009 r. wprowadzono wart. 5 ust. 3 jego odpowiednik 0

tresci:

2015-05-08 SPM_Serara odpowiedzjia sprzeclw_1I_C_830_15_p-law

Zgodnie natomiast z art. 4 ust.3. u.s.m.:
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1. Tabela przedstawiajaca rnetraz poszczeg61nych segment6w przygotowana w dniu
12.09.2001 r.

2. pismo z dnia 18.10.2001 r.
3. 2 odpisy pisma.

Zataczniki:

Majac na uwadze powyzsze, wnosze jak w petitum.

Konstatacja ta dotyczy zar6wno praw jak i obowiazkow tych os6b, czemu wyraz daje art. 4
ust. 3 in fine.

Po drugie nalezv stwlerdzic, ze przepis powyiszy ma per ana/agio zastosowanie do os6b, w
stosunku do kt6rych znajduja zastosowanie przepisy 0 ekspektatywie odrebnej wlasnosci
lokalu. Nie spos6b bowiem odm6wiC zasadnosci, pobieraniu wskazanych oplat od osob
dvsponujacvch ekspektatywq, kt6re korzvstaja ze swych lokali/dom6w (zasiedlili sie},
Sytuacja tych os6b w zakresie ponoszenia koszt6w zwiazanvch z lokalem/domem nie moze
si~ bowiem roznic od sytuacji os6b kt6rym przvsluguje petne prawo do lokalu/domu.

odnoszac sie do powvzszego naleiy stwierdzic, ze po pierwsze pozwany jest cztonkiern
Sp6tdzielni (okollcznosc bezsporna), w zwiazku z czym, z godnie z wvrazna trescia art. 6 ust. 3
u.s.m. zobowiazanv jest do swiadczenia na fundusz remontowy.

dotyczy czlonkow spoldzielni, wiasciciel! lokali niebedqcych czlonkami sp61dzielni oraz os6b
niebedqcych czfonkami sp6fdzielni, kt6rym przyslugujq sp6fdziefcze wtasnosciowe prawa do
lokati. /I

2015-05-08 SPM_ Sarata_ odpowicdz , na_srrzcciw _l I_C _830 _15 _p-Iaw
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