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c) majac na uwadze zastrzezenia i dowody wskazane w pkt a) i b) powyze], niniejszym wnosze 0

sporzadzenie pisemnej opinii uzupelniajacej przez biegla w celu odniesienia sie przez nia do
zastrzezeri zawartych w niniejszym pismie oraz odniesienie do zalaczonych dowod6w.

b) majac na uwadze zastrzezenia wskazane w pkt a) powyzej, niniejszym wnosze 0 przeprowadzenie
dowod6w z zalaczonych dokument6w, kt6rych potrzeba powolania powstala w zw. z trescia opinii
biegle] oraz zastrzezeniarni do niej, na okolicznosci wskazane ponizej w tresci uzasadnienia
(zastrzezeri do opinii). Na wczesniejszym etapie Sad I instancji oddalil pow6dztwo co do zasady, tak
wiec nie bylo koniecznosci ich skladania.

a) kwestionuje opinie bteglego w calosci (poza stwierdzeniami wynikajqcymi z Wariantu II - pkt 8.2.
Opinii, str. 58-60, zgodnie z kt6rymi: .bieqty ustalii niezasadnosc naliczania przez Spoldzielnie oplat
eksploatacyjnych dochodzonych pozwem ze wzqledu na brak umowy z m.st. Warszawa na zarzqdzanie
nieruchomosciq Pozwanych'Y i skladarn w szczegolnosci zastrzezenia do ww. opinii opisane w tresci
uzasadnienia ponizej.

Dzialajac w imieniu Pozwanych, w zw. z zakresleniem 14-dniowego terminu na odniesienie sie do opinii
bieglei sadowej (doreczonej w dniu 7listopada 2016 r.), niniejszym:
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2. Na stronie 5 opinii biegla podaje informacje. ii od pow6dki otrzymala uchwale zarzadu SMPrzy
Metrze z dnia 11-04-2001 wraz z .zestawieniem powierzchni uiytkowych Migdalowa I".
Pozwani dysponuja podobnym zestawieniem jako zalacznikiem do opinii bieglego w sprawie
III C 1154/00 (~czeniu kopia zestawienia). W zestawieniach podane sa nastepujace
powierzchnie lokali mieszkalnych w poszczegolnych budynkach: S1 - 3080,23 m2, S2 - 1922,94
m2, S3 - 1922,37 m2, S4 - 6666,38 m2 oraz S5 - 4317,99 m2. Zestawienie to zupelnie nie
koresponduje z zestawieniem powierzchni uiytkowych z decyzji 245/D/00/MU Burmistrza
Gminy Warszawa Ursyn6w. Zgodnie z decyzja Powierzchnie uzytkowe poszczeg61nych

1. Strona pozwana nie otrzymala iadnego z dokumentow przekazanych bieglej przez powodke, a
wymienionych przez na stronach 4-6 opinii (powinna ona stanowic zalacznik do opinii). W zw. z
powyiszym brak mozliwosci po stronie Sadu oraz Pozwanych na realne zweryfikowanie tez
zawartych w opinii, bo nie rnozna ich skonfrontowac z materiatem zrodtowym.

Odnoszac sie natomiast do pozostale] czesci opinii (podsumowanej w ramach Wariantu nr 1 opinii),
abstrahujac od tego, ze oplaty nie mogly bye pobierane, co do zasady, nalezy wskazac na nastepujace
zastrzeienia:

Zasadnosc tych argument6w potwierdza analiza bieglej przedstawiona w Wariancie nr 2 (str. 58-
60 opinii) oraz w poprzednich pismach procesowych Pozwanych.

VII. Pozwanych nie dotyczy rownlez § 1 pkt. 10 regulaminu z 2014 roku (str. 15 opinii).

VI. Wskazany na str. 15 opinii slownik pojeciowy z regulaminu obowiazujacego ad 24 marca 2014
wyraznie okresla w § 1 co stanowi mienie spoldzielni. Poniewaz spoldzielnia nie jest
wlascicielem budynku Lanciego 9b - nie stanowi on mienia spoldzielni.

V. Cytowana na str. 14 opinii tresc § 22 pkt. 3 nie ma zadnego znaczenia, gdyz Spoldzielnia nie
bedac wlascicielern lokalu, ani nie posiadajac z wlascicielem umowy 0 administrowanie nie
moze lokalu postawic do dyspozycji uzytkownika Poza tym pozwanych nie obejmuja
wymienione wczesniej paragrafy regulaminu.

IV. Trese § 14 pkt. 1a i 1b oraz §14 pkt. 2a i 2b r6wniei nie dotyczy pozwanych (str. 13 opinii).

III. Trese §9 pkt. 2 i pkt. 3 takze nie dotyczy pozwanych (str. 12 opinii).

II. Na stronie 11 opinii biegla cytuje tresc § 2 pkt. 1 oraz § 3 regulaminu rozliczania koszt6w
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za uiywanie lokali bedacego podstawa
obliczania oplat, Tymczasem iaden z tych punktow regulaminu nie dotyczy pozwanych. Ich
przydztal nie zostal skutecznie ustanowiony i nie sa wlascicielami lokalu ani nie posiadaja
prawa spotdzielczego.

I. Po kilkunastu latach sktady orzekajace uznaly, ze przydzial nie zostal skutecznie ustanowiony
(vide: sprawa 0 sygn. II C830/15), lub pozwanym nie sluzy spoldzielcze prawo do zajmowanego
lokalu (vide: sprawa a sygn. V Ca3614/15).

Na wstepie nalezy zwrocic uwage na nastepujace kwestie:

UZASADNIENIE
(Zastrzeienia do Opinii bieglej sadowej]
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7. Biegla nie skomentowata natomiast stawki uzytkowania gruntu. Dom, w kt6rym mieszkaja
pozwani istotnie jest posadowiony na dzialce 0 powierzchni 184 m2. Stawka podatku
gruntowego wynosila w rok 2014 0,46 zt/m2. Do tego nalezy dodac czynsz dzierzawny w
zaokraglone] wysokosci 0,29 zt/m2 co wynika z umowy dzierzawy zawartej 2 pazdziernika
1997 (roczna kwota czynszu 104.473 zt dzielona przez powierzchnie 30.282 m2 dzielona przez

6. Na str. 23 opinii biegta stwierdzita, iz pozwani zostali obciazenia za niska kwota z tytulu
podatku od nieruchomosci, Nie jest to prawda, W roku 2014 w Warszawie obowiazywala
stawka 0,74 zt/m2 powierzchni uzytkowej. Miesieczna stawka wynosHa zatem 0,0617 zt.
Tymczasem sp6ldzielnia stosowala wobec wszystkich lokali mieszkalnych stawke 0,09 zt.
Oznacza to, iz pozwani byli bezzasadnie obciazani WYZSZq stawka niz wynikalo z uchwaly Rady
Warszawy.

5. Na str. 22 opinii biegla podala bilans otwarcia funduszu remontowego w wysokosci 16.135.700
zt. Powstaje pytanie, czy biegra uzyskala od Spoldzielni wyciag bankowy, kt6ry potwierdzHby, ze
faktycznie taka kwota znajdowata sie na rachunku bankowym sp6tdzielni?

4. Na str. 18 opinii biegla cytuje zasady okreslania oplat za miejsca postojowe. Jest to
sprecyzowane w § 19 pkt 2 regulaminu GZM. Koszty eksploatacji miejsc postojowych w
garazach wielostanowiskowych obejmuja: odpis na fundusz remontowy okreslany przez Rade
Nadzorcza, koszty konserwacji (np. bram garazowych), koszty dostawy energii elektrycznej,
koszty ubezpieczenia, i pozostale koszty. W okresie objetym pozwem spoldzielnia za miejsce
postojowe, kt6re uzytkuja pozwani w budynku S3 (Lanciego 7b) nalicza miesiecznie 105,44 zl.
Powierzchni garazu podziemnego w tym budynku, co wynika z decyzji 245/D/OO/MU wynosi
622,04 m2. Stanowisk garazowych jest 22. Zatem stawka oplaty z metr kwadratowy ksztaltuje
sie na poziomie 3,73 zt/m2. Jakie uzasadnienie wedlug bieglej rna naliczanie przez spoldzlelnie
bez ponoszenia wiekszosci z wymienionych wczesniej skladnikow kosztow za garaz budynku
zajmowanym przez pozwanych stawki znacznie wyzszej, bo 4,68 zt;m2 (2,09 eksploatacja
podstawowa i 1,50 fundusz remontowy, 1,00 uzytkowanie gruntu, 0,09 podatek od
nieruchomosci)?

3. Na str. 17 opinii biegla wylicza sktadniki kosztow eksploatacji i konserwacji. Sa to miedzy
innymi koszty sprzatania, rekultywacji zieleni, dezynsekcja, deratyzacja, materialy, nadzor
przeciw pozarowy, oswietlenie terenu, dzierzawa podzielnikow, konserwacja sanitarna,
elektryczna, budowlana, systemu kontroli dostepu, konserwacja instalacji p. pozarowe], drzwi
wejsciowych, schodow ruchornych, dzwigow. Powstaje pytanie, w kt6rym miejscu biegla
uwzglednila brak ponoszenia tych kosztow w przypadku domu zajmowanego przez pozwanych,
przeciez koszty te w oczywisty sposob mega dotyczyc jedynie mieszkaricow budynk6w
wielorodzinnych, a nie domk6w jednorodzinnych?

budynkow sa nastepujace: Sl - 2862,21 m2, S2 - 2135,60 m2, S3 - 2135,61 m2, S4 - 7260,30
m2, S5 - 5014,40 m2. Pelna korelacja, z dokladnoscia do 2% bylaby natomiast gdy dla budynku
Sl wziac powierzchnie calkowita Sl - 3112,20 m2, a dla pozostalych budynkow powierzchnie
mieszkalna (powierzchme uzytkowa mieszkan, p.u.m.) S2 - 1919,20 m2, S3 - 1919,21 m2, S4 -
6690,30 m2, S5 - 4222,40 m2. Widac wiec, ze spoldzielnia stosuje odmienne kryteria dla
budynkow wielorodzinnych i jednorodzinnych biorac za podstawe do naliczeri oplat w
budynkach wielorodzinnych powierzchnie uzytkowa mieszkan, a w jednorodzinnych -
powierzchnie calkowita, ktora jest od powierzchni p.u.m. wieksza od 45 do 65%. Stad zdaniem
pozwanych naliczane oplaty i tak bytyby zawyzane gdyby przydziat domu zostal skutecznie
ustanowiony.
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14. Na str. 34 biegla podaje planowane koszty ogolne biura zarzadu przypadajace na GZMjako
5.088.323,21 zl. Pozwani na podstawie materialow zrodlowych do podobnego postepowania
dotyczacego lokatora budynku Lanciego 7, ii rzeczywiste koszty wyniosly 3.500.217,19 zl. [ak
biegla wyttumaczy przeszacowanie planu az 0 45%?

13. Takze na str. 30 biegla podaje kwoty na dzierzawe terenu - 18.600 zt, oraz rezerwe na
dzierzawe terenu - 164.338 zl. Skad sie te kwoty w ogole wziely? Pytanie jest tym bardziej
zasadne, ze na nastepnej stronie biegla twierdzi, ze wynik finansowy na dzierzawie gruntu jest
dodatni i wynosi 18.370 zt Na jakiej zasadzie biegla rozdzielHa te kwoty porniedzy poszczeg61ne
segmenty? Skrajne segmenty mala wieksza powierzchnie gruntu. Przykladowo teren na kt6rym
posadowiony jest ostatni segment jest czterokrotnie wiekszy, niz segment w kt6rym mieszkaja
pozwani.

12. Rowniez na str. 30 podana zostal informacja 0 wysokosci ogolnych kosztow biura zarzadu.
Zalaczona zestawienie tych wydatk6w jest nieczytelne.

11. Na str. 30 biegla podaje koszty eksploatacji i konserwacji odpowiednio w wysokosci 17.946 zl
oraz 14.180 zl. Pozwani nie wiedza 0 jakiego typu dzialania chodzi. Na podstawie rnaterialow
zrodlowych dot. analogicznego postepowania dotyczacego lokatora czteropietrowego budynku
Lanciego 7 Pozwani dornyslaja sie, ze do kosztow wliczono funkcjonowanie wind. Dla
nieruchomosci 9 (segmenty) znalazly sie takie pozycje jak sprzatanie nieruchomosci.
konserwacja sanitarna, elektryczna, rekultywacja zieleni i ponownie koszty konserwacji i
administracji. Na czym mialyby polegac te czynnosci, ktorych w budynkach jednorodzinnych
spoldzielnia w ogole nie wykonuje. Czy biegla weryfikowala strukture tych kosztow? W
zalaczenlu przedklada si~rzykladowy-p-Ian za 2016 rok (Pozwani nie dysponuis!
planami za poprzednie lata. ale nalei.y domniemywac. i.e s,!...!!ruLQpartena analogicznej
strukturze koszt6w) oraz rozliczenie w zakresie wind i domofon6w za 2012 r.

10. Rowniez na str. 29 biegla wymienia wsrod skladnikow kosztow konserwacje 16 domofonow.
Nie jest to prawda Kazdy instalowal domofony na wlasny koszt. Tym bardziej dziwi ujemny
wynik finansowy na str. 31 (po tylu latach Pozwani nie zachowali rachunkow za instalacje
domofonu).

9. Na str. 29 biegta por6wnuje powierzchnie uzytkowa z decyzji 245/D/00/MU z powierzchnia
uzytkowa okreslona przez spoldzielnie. Przy tej okazji sluze biegle] wyjasnienlem. iz
powierzchnia uzytkowa z decyzji stanowi roznice pomiedzy powierzchnia calkowita, a
powierzchnia garazy, Obydwie powierzchnie mierzone w swietle scian surowych. Biegra
porninela natomiast inforrnacje 0 powierzchni mieszkalnej, kt6ra wynosi 2.066 m2. Jest to
bardzo istotne, gdyz lokale w budynkach wielorodzinnych sa rozliczane przez sp6fdzielnie
proporcjonalnie do powierzchni mieszkalnej, nie zas do powierzchni calkowitej - jak w
przypadku pozwanych.

8. Na str. 26 biegla podaje powierzchnie lokali mieszkalnych nieruchornosci 9 jako 3.082 m2. Czy
biegta rnoze wskazac podstawe prawna do wliczania powierzchni garazy do powierzchni lokali
mieszkalnych?

12 miesiecy). Miesieczna stawka oplaty za uzytkowanie gruntu powinna wyniesc zatem nie 1 zl,
ale 0,75 zl/m2.
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23. Na str. 55 znajduje sie niezrozumiala pozycja "ciepla woda uzytkowa za 2013 rozliczenie". Woda
byla przeciez rozliczana kwartalnie.

22. Pow6dka dochodzi roszczeri za okres styczen - pazdziernik 2014. Tymczasem w zestawieniu na
str. 54 i 55 znajdujq sie pozycje zaleglosci oraz odsetek dotyczace rowniez roku 2013.

21. Rowniez na stronie 42 biegla stosuje niewlasciwi wskaznik podatku od nieruchornosci,
Uchwalony podatek wynosi bowiem 0,75 zl rocznie, co na miesiac daje 0,0617 zl nie 0,09 zl.
Niezrozumialy wydaje sie wzrost podatku od nieruchornosci w ciagu roku z nieprawidlowego
0,09 zl do jeszcze bardziej blednego 0,12 zl/m2. Podatek w ciagu roku nie zmienH sie bowiem i
miesiecznie wynosi 0,0617 zl/m2.

20. Na str. 42 i 47 w sprawie zaliczek na CObiegta powiela ten sam blad powierzchnia strychu nie
jest bowiem ogrzewana (~czeniu korespondencja ze Sp6ldzielnia. w kt6rej Pow6dka
przyznaje. ie na strychu nie rna insta1acji COoral WY..dilg.z.JWiniibieglej w inneUprawie.
w kt6rej opisana jest wizja lokalna domu Pozwanych. w kt6reLPotwierdzono brak
zainstalowania kaloryfer6w).

19. Podobnie w przypadku funduszu remontowego ilosc metr6w kwadratowych powinna bye
pomniejszona 0 powierzchnie strychu, zgodnie z regulaminem GZM(§ 7 pkt. 4).

18. Rowniez na str, 41, 42 i 47 biegla wylicza naleznosc za eksploatacje podstawowa mnozac stawke
1,59 (pozniej 2,09) przez powierzchnie calkowita budynku. Zdaniem pozwanych jest to
nieprawidlowe. Nie powinna bye wliczana bowiem powierzchnia nieogrzewanego strychu oraz
garazu.

17. Na str. 41 i 42 biegla podaje naleznosc za uzytkowanie gruntu w wysokosci 193,08 zl
miesiecznie, [ak zostalo wykazane poprzednio stawka za metr kwadratowy powinna wynosic
0,75 zt/m2. Przy powierzchni dziatki 184 m2 miesieczne obciazenie z tego tytulu powinno
wyniesc 138,00 zl.

16. Na str. 38 biegla omawia powierzchnie segmentu, w kt6rym mieszkaja pozwani. Pozwani nie
kwestionuja, iz powierzchnia segmentu w swietle scian surowych wynosi 195 m2, a w swietle
tynk6w 193,08 m2. Kwestionuja natomiast nie tylko brak podstawy prawnej do naliczania oplat,
Po wybudowaniu osiedla lokale byly rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej
mieszkan (p.u.m.). Powierzchnia ta nie obejmowala garazy, schod6w, pomieszczen technicznych
oraz strych6w. Na str. 40 i 58 biegla rozwaza pojecie powierzchni uzytkowej. Identyczne
okreslenia znajduja sie w regulaminie GZM (§ 7 pkt. 4). Nie wlicza sie do powierzchni uzytkowe]
lokalu mieszkalnego miedzy innymi strych6w. Dlaczego nieogrzewany strych wedlug bieglej
stanowi powierzchnie "oczynszowanq"? (~czeniu korespondencja ze Sp61dzic1nia w
kt6rej Pow6dka przy~ :ie na strychu nie rna instalacji COoraz wyciag z opinii biegW
w inneL,mrawie. w ktorej opisana jest wizja lokalna domu Pozwanych. w kt6rej
potwierdzono brak zainstalowania kaloryfer6w).

15. Na str. 34-35 biegla stwierdza, ze koszty og61ne biura zarzadu sa dzielone na poszczeg61ne
nieruchornosci proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej, czyli 3.080,32 do 228.898,87.
Wedlug biegle] jest to 1,35%. Pozwani kwestionujq taki spos6b podzialu kosz6w og61nych ze
wzgledu na stosowanie odmiennych kryteri6w okreslania powierzchni uzytkowej w przypadku
budynk6w wielorodzinnych i segment6w na niekorzysc tych ostatnich.
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1) zestawienia powierzchni lokali idomk6w;
2) plan gospodarczy za 2016 r., rozliczenie wind idomofon6w;
3) korespondencja ze Spoidzielniq, w kt6rej Pow6dka przyznaje, ze na strychu nie ma instalacji COoraz wyciqg z

opinii bieqlej w innej sprawie, w kt6rej opisana jest wizja lokalna domu Pozwanych, w kt6rej potwierdzono brak
zainstalowania kaloryferow;

4) korespondencja mailowa z bieglq oraz 2 potwierdzenia przelew6w za wrzesien ipazdziernik 2014 r.;
5) pismo wzywajqce Powodke do wykonania umowy w zakresie przeniesienia praw do domk6w;
6) dow6d wyslania niniejszego pisma do strony przeciwnej.

W zalaczeniu dow6d wystania odpisu pisma do strony przeciwnej, przy czym w zw. z nowelizacja art.
132 k.p.c. jednoczesnie oswiadczam, ze odpis pisma zostal nadany do pelnomocnika strony przeciwnej.

Nalezy takze wskazac, ze przyczyna konfliktu w przedmiotowej sprawie (poza
nteprawtdlowoscrami w rozliczeniach) jest niezrealizowanie postanowienia umowy z 1997 roku,
kt6ra przewidywala przewlaszczenie po dokonaniu rozliczenia, a rozliczenie mialo nastapic 4
mlesiace po zakoriczeniu budowy (w zalaczeniu pismo wzywaj~ce Pow6dke do wykonania
umowy-).

Majetc powyzsze na wzgledzie, strona Pozwana podtrzymuje swoje stanowisko, ze co do zasady i
tak Sp6ldzielnia nie mogla pobierac oplat (vide: Wariant 2 opinii), jednak nawet przyjmujac
hipotetycznie, ze takie prawo miala, to i tak wyliczenia bieglej zostaly sporzadzone w spos6b
nierzetelny w zw. z Iicznymi zastrzezeniami przedstawionymi powyze].

25. W zwiazku z zastrzezeniami wynikajacymi z zawyzania oplat naleznych za uzytkowanie gruntu,
podatek od nieruchornosci oraz wynikajacych z mniejsze], niz przyjmuje biegla powierzchni
.oczynszowane]" oraz ogrzewanej wyliczenia zawarte na str. 54 i 55 sa nieprawidlowe.

24. W zestawieniu na str. 55 brakuje dokonanych przez pozwanego wplat po 371,70 za wrzesieri i
pazdziernik 2014 r. Potwierdzenia przelew6w pozwany wyslal biegtej na jej prosbe poczta
elektroniczna 6 pazdzlernika 2016 (w zalaczeniu mail wraz z ww. dwoma potwierdzeniami).


