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pisma z dnia 12 sierpnia 2013 r.) - szczególowe uzasadnienie ponize].
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W pozostalym zakresie SN przekazal sprawe do ponownego rozpoznania, tak wiec
pozostale zarzuty podniesione w szczególnosci w apelacji z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
pozostaja aktualne i na ich podstawie powinno dojsé do oddalenia powództwa w
calosci (ew. w czesci]. Tym samym Sad powinien przeanalizowaé nastepuiace kwestie,
szczególowo przeanalizowane juz w poprzednich pismach procesowych, w
szczególnosci w ww. apelacji (których Sad Apelacyjny przy pierwszym rozpoznaniu

(2) stwierdzH, ze umowa zawarta porniedzy Stronami miala charakter umowy
porniedzy spóldzielnia a jej czlonkiern (pomimo ze w momencie jej zawarcia
Pozwani nie byli czlonkarni).

(1) odniósl sie negatywnie jedynie do najdalej idacego zarzutu Pozwanych,
dotyczacego przedawnienia roszczenia glównego w okresie 3-letnim,
stwierdzajac, ze przedawnienie wynosi 10 lat, bowiem roszczenie Powoda nie
jest zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza spóldzielni:

SNprzesadzil jedynie 2 aspekty toczace] sie sprawy, a mianowicie:

UZASADNIENIE

111. Wnosze 0 zasadzenie od Powódki na rzecz Pozwanych kosztów postepowania
wedrug norm przepisanych oraz kosztów zastepstwa procesowego, (z uwzglednieniem
nowych przepisów Rozporzadzenia Ministra Sprawiedllwosci z 22 pazdziernika 2015 r.
(Dz.U. 2015.1800) w sprawie oplat za czynnosci adwokackie, obowiazujacego od 1
stycznia 2016 r., który zgodnie z przepisem przejsciowym - § 21, znajduje
zastosowanie od rozpoczecia nowej instancji po 1 stycznia 2016 r.) - w zakresie
postepowania w pierwszej instancji wnosze 0 zasadzenie kosztów zastepstwa wg norm
przepisanych, natomiast w zakresie postepowania przed Sadern Apelacyjnym oraz
Sadem Najwyzszym zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami przez Pozwanych w
kwocie 8.350 zl (ew. wedlug norm przepisanych, jak Sad nie przychyli sie do
powyzszego wniosku). W zalaczeniu przedklada sie oswiadczenie Pozwanych wraz z
fakturami w trybie § 16 ww. Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci,

jednorodzinnego Pozwanych oraz ustalenia kwoty nadplaty lub niedoplaty do wkladu
budowlanego. W zalaczeniu przedstawia sie wyliczenia dokonane przez samego
Pozwanego, które wykazuja nadplate wkladu budowlanego (uwagi szczególowe
ponizej]. Zgodnie z brzmieniem art. 386 § 4 k.p.c., przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania jest dopuszczalne jedynie, gdy postepowanie dowodowe trzeba by
przeprowadzié w calosci, ew. gdyby nie doszlo do rozpoznania istoty sprawy (zadna z
tych przeslanek nie wystepuje w niniejszej sprawie). Przy czym wniosek powyzszy
zostaje zlozony na wypadek uznania przez Sé}d. ze nie wyst~pujé} przeslanki
niweczé}ce roszczenie co do zasady (zarzut przedawnienia 10-letniego). Powyzszy
wniosek uzasadnia takze pismo z SOw Warszawie zalaczone do pisma procesowego z
17.10.2013 r. Zpisma SOw Warszawie wynika, ze biegla nie zostala wpisana na kolejna
kadencje na liste bieglych, przez wzglad na to, ze nie posiada wiedzy w zakresie
finansów. Ponadto, podniesiono, ze nie byla nigdy biegla z zakresu budownictwa.
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b) nawet przyjmujac, ze odbiór lokalu nastapil w dniu 27 kwietnia 2001 r.
(jak podnosi strona powodowa), to i tak pozew zestal zlozony po uplywie 10-
letniego okresu przedawnia (6 czerwca 2011 r. - vide: stro 1 uzasadnienia
Wyroku), bowiem zgodnie z dyspozycja art. 120 § 1 k.c. przedawnienie nalezy

a) w zalaczeniu do apelacji z 13 sierpnia 2013 r. zalaczony zostal protokól
odbioru segmentu z 23 lipca 1999 r., który stanowH faktyczny odbiór
segmentu w rozumieniu § 11 ust. 2 Umowy. Rozliczenie inwestycji nastapilo na
podstawie uchwaly RN nr 47/2001 z dnia 10 wrzesnia 2001 r., która nalezy
uznaé za nieistniejaca (zostala bowiem podjeta przez czlonków RN, których
powolanie prawomocnym wyrokiem SO w Warszawie z 2009 r. zostalo
podwazone - vide: argumenty na stro 1 sprzeciwu od nakazu zaplaty), Zgodnie z
Regulaminem rozliczenia inwestycji ostateczne rozliczenie mustalo byé
zatwierdzone przez RN (zarzad dokonywal tylko rozliezen indywidualnych
kosztów na podstawie uchwaly zatwierdzonej przez RN). Ewentualnie mozna
przyjaé koncepcje Sadu Okregowego w Warszawie zapadle] w analogicznej
sprawie (w zalaczeniu], który podwazyl rozliczenie stwierdzajac, ie leialo ono
w kompetencji Zarzadu, a nie RN (por. takze uwagi z pkt 5 ponizej], Niezaleznie
od przyjetego uzasadnienia w zakresie podwazenia skutecznosci prawnej
rozliczenia koncowego, zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy Spóldzielnia powinna byla
dokonaé rozliczenia koricowego w terminie 4 miesiecy od dnia odbioru
segmentu (23 lipca 1999 r.), czyli najpózniej do dnia 23 listopada 1999 r.
Zgodnie z art. 120 § 1 k.c.: "... jezeli wymaqalnosé roszczenia zalezy od podjecia
okreslonej czynnosci przez uprawnioneqo, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia, w
którym roszczenie staloby sie wymagalne, gdyby uprawniony podjql czynnosé w
najwczesniej mozliwym terminie". Nalezy wskazaé, ie wszelkie watpliwosci
interpretacyjne znajdujace sie w Umowie (w tym takze dotyczace
niesprecyzowania terminu odbioru segmentu) powinny byé rozstrzygane na
korzysé Pozwanych, bowiem to Spóldzielnia przygotowala nienegocjowalny
wzór Umowy. Zgodnie z orzeczeniem Sadu Najwyzszego (sygn. akt: 11CK69/05)
wszystkie spory interpretacyjne powinny byé rozstrzygane podlug powyiszej
zasady tzw. in dubio contra proferentem (teza wyroku SN: .wqtoliwosct co do
tresci umowy nalezy tlumaczyé na niekorzysé strony, która zredagowala umow~.
Ryzyko wqtpliwosci wynikajqcych z niejasnych postanowiett umowy, nie dajqcych
usunqé sie w drodze wykladni, powinna bowiem pontese strona, która
zredagowala umowe").

1) Niezasadnosé roszczenia glównego co do zasady: z ostroznosci procesowej
strona Pozwana podniosla takze zarzutu przedawnienia 10-letniego, bowiem
niezaleznie, czy przyjmiemy termin 3-letni, czy 10-letni i tak na tIe materialu
procesowego doszlo do przedawnienia. Skoro SN przesadzil, ie w
przedmiotowej sprawie wystepuje 10-letni termin przedawnienia, to Sad
powinien na obecnym etapie przeanalizowaé, czy i tak nie doszro do
przedawnienia 10-letniego.

sprawy nie rozwazal, bowiem uwzglednil najdalej idacy zarzut przedawnienia 3-
letniego) oraz dodatkowych argumentów przedstawionych w pkt 5 na tIe wyroku w
analogicznej sprawie z powództwa tej samej Spóldzielni zapadlego 17.09.2015 r.:
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Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. Sad oeenia wiarygodnosé i moe dowodów wedlug
wlasnego przekonania, na podstawie wszeehstronnego rozwazenia zebranego
materialu. W zaistnialym stanie faktycznym, Sad I instancji, naruszyl powyzszy
przepis bowiem przyjal za prawidlowy jeden z wariantów rozIiczenia
wskazanyeh przez biegla sadowa pomimo, ie jej wyliczenia zawieraly liczne
bledy metodologiczne wskazywane przez strone Pozwana w licznych pismach
proeesowych, które nie zostaly uwzglednione ani rozwazone przez Sad (vide:
uwagi dot. naruszenia art. 328 § 2 k.p.c.). Tym samym, zeby nie przytaczaé in
extenso wszystkich uwag dotyczacych opinii bieglego podtrzymuje wszystkie
zastrzezenia i uwagi zawarte w pismach procesowyeh Pozwanych, w tym w

2) Niezasadnosé roszczenia gtównego w calosct lub czesci: kwestia zarzutów
procesowych dot. blednych ustaleri w zakresie opinii bieglego.

[szczególowe uwagi w tym zakresie znajdujq sie takze na str. 8-9 apelacji z 13
sierpnia 2013 r.J

c) takze w przypadku przyjecia interpretacji, ze § 11 ust. 2 Umowy pod
pojeciem .odbioru domu jednorodzinnego wraz z infrastruktura" odnosi sie do
odbioru calej inwestyeji w ramaeh uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
inwestyeji (na taka interpretacje wskazywaloby okreslenie .wraz z
Infrastruktura"), nalezaloby przyjaé wystapienie przedawnienia bowiem
pozwolenie na uzytkowanie zostalo uzyskane w dniu 15 marca 2000 r. na
podstawie decyzji nr 245/D/00 MU.Tak wiec po tej dacie Spóldzielnia mogla
faktyeznie dokonaé ostateeznego rozliczenia inwestyeji [najpózniej do 15 Iipea
2000 r., tak wiec termin 10-Ietni z pewnoscia uplynal przed zlozeniem pozwu w
czerwcu 2011 r.). Odbiór poszezegóInyeh prae i uzyskania decyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie jest opisany w Opinii bieglej sadowej na stro 8. Taka
interpretacje przedstawil takze SO w Warszawie w analogieznej sprawie dot.
sasiada Pozwanych (tylko tam w umowie okres na rozliezenie wynosH rok, a w
przypadku Pozwanyeh 4 miesiace] - wyrok w zalaczeniu, szczególowe uwagi w
powyzszym zakresie w pkt 5) ponizej,

liezyé od najwczesniejszego mozliwego terminu, kiedy czynnosé miala byé
dokonana, a wiec od 28 kwietnia 2001 r. W zw. z powyzszym roszezenia
Spóldzielni (zakladajac, ie w ogóIe sa zasadne) ulegly i tak przedawnieniu 28
kwietnia 2011 r. (zgodnie bowiem z § 11 ust. 2 Umowy Spóldzielnia powinna
byla dokonaé rozliezenia koricowego w terminie 4 miesiecy od dnia odbioru
segmentu, ezyIi nawet przyjmujac interpretacje najkorzystniejsza dIa Powódki,
ze odbiór nastapil 27 kwietnia 2001 r., Spóldzielnia najwczesniej mogla dokonaé
rozIiezenia 28 kwietnia 2001 r.). Na poparcie powyzszej tezy mozna przytoezyé
orzeezenie Sadu Najwyiszego z dnia 16 Iistopada 1995 r. (sygn. akt J[ CRN
156/95, opubl. w: LEXnr 28739, PUG 1996/3/22), zgodnie z którym: "jeieli
wymaqalnosé roszczenia 0 wynagrodzenie zalezy od zafakturowania przerwanych
prae przez ich wykonawc~, bieg terminu przedawnienia liczyé nalezy od dnia, w
którym roszczenie staloby sie wymagalne, gdyby wykonawca zafakturowal prace
w najwczesniejszym mozliwym terminie (art. 120 k.c.)".
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[vide:szczególowe argumenty poczynione na stro9-11 apelacji z 12.08.2013 r.)

3) Niezasadnosé roszczeri ubocznych w postaci odsetek w calosct lub czesci:
nalezy rozwazyé, czy na tIe § 11 ust. 3 w zw. z art. 481 k.c. Powódka w ogóIe byla
uprawniona do naliczania odsetek ustawowych w przedmiotowej sprawie (w
zw. z brakiem do dnia dzisiejszego rozliczenia inwestycji), a jesli nawet byla to
w oczywisty sposób Sad I instancji porninal zarzut przedawnienia w zakresie
odsetek zasadzajac je od 2001 r., a nie od 2008 r. (tj. 3 Iata przed zlozeniern
pozwu) - nie ulega bowiem watpliwosci, ze odsetki sa swiadczeniern
okresowym; w zw. z powyzszym z ostroznosci procesowej w apeIacji wyraznie
zo stal podniesiony zarzut przedawnienia odsetek od roszczenia glównego (na
wypadek uznania jego zasadnosci],

Majac na wzgledzie powyzsze uzasadniony jest wniosek 0 powolanie nowego
bieglego, jesli oczywiscie Sad nie przychyli sie do zarzutu przedawnienia 10-
Ietniego dochodzonych roszczen.

Co wiecej, do pisma z 17.10.2013 r. zalaczona zostala odpowiedz z Sadu
Okregowego w Warszawie, zgodnie z którym p. Marii Fuchs [bieglej]
odmówiono wpisu na kolejna kadencje, podnoszac ze nie wykazala posiadania
wiadornosci w zakresie finansów oraz ze nigdy nie pelnila funkcji bieglego z
zakresu budownictwa. W tym kontekscie powstaja uzasadnione pytania jakie
kompetencje posiadala Maria Fuchs do rzetelnego rozliczenia inwestycji
budowlanej skoro nie posiadala wiedzy w zakresie finansów i budownictwa
(vide: szczególowe uwagi z tego pisma).

[uz pobiezne sprawdzenie na zasadzie proporcjonalnosci kosztu wybudowania
segmentu pozwanych powinno wzbudzié watpliwosci co do prawidlowosci
dokonanego rozliczenia. Jak wynika z decyzji 245jDjOOjMU 0 powierzchna
segmentu pozwanych stanowi 0,73% powierzchni calkowitej osiedla. Poniewaz
koszt budowy osiedla wyniósl 51,174 mln. zt - koszt budowy segmentu
pozwanych powinien wyniesc proporcjonalnie 375 tys. zt. Tymczasem SO
przyja! warrosé 100 tys. wieksza (472 tys. zl.]. Pozwany po ogloszeniu
niekorzystnego dia ni ego wyroku SN sam dokonal rozliczenia budowy na
podstawie faktur wskazanych przez biegla, Dokonal rozliczenia uwzglednialac
rniedzy innymi rozpisanie wartosci stanu zerowego na poszczególne budynki na
podstawie powierzchni zabudowy oraz glebokosci posadowienia Iaw
fundamentowych. Uwzglednil takze wynikajaca z aneksu Nr 4 do umowy z
inwestorem zastepczym 50% bonifikare na wybudowanie strychów w
segmentach. Wedlug obliezen pozwanego dokonaf nadplaty (szczególowe
rozliczenie w zalaczeniu].

Nalezy takze podtrzymaé stanowisko Powoda z jego pisma procesowego z dnia
20 maja 2014 r., w którym podniósl m.in. bledy metodologiczne w zakresie
wyliczen bieglej oraz zamiescit stosowny material zdjeciowy (str. 5-6 pisma).

szczególnosci z dnia 5 czerwca 2012 r., 7 stycznia 2013 r. oraz 14 marca 2013 r.,
jak równiez w apelacji z 12 sierpnia 2013 r. (str. 15-16).
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"W niniejszej sprawie w pierwszym rzedzie nalezalo rozwaiyé podnoszone przez
pozwanego zarzuty dotyczqce skutecznosci dokonania rozliczenia. Zgodnie z art
48 pro spóldz. Zarzqd kieruje dzialalnosciq spotdzielni oraz reprezentuje jq na

a) po pierwsze, Sad uznal, ze rozliczenie nastapilo przez niewlasciwy
organ (RN,a DieZarzad):

Sad Okregowy zwrócil uwage na nastepuiace kwestie:

5) W ramach uzupelnienia dotychczasowej argumentacji nalezy wskazaé na
argumentacje Sadu Okregowego w Warszawie (XXIVC 174/10) poczyniona w
analogicznej sprawie dot. sasiada Pozwanych, który udcsteprul im ww. judykat
(wyrok z uzasadnieniem w zalaczeniu). Sad ten równiez w calosci eddalil
powództwo Spóldzielni Przy Metrze, jednak opierajac sie na innych
przeslankach niz Sad Apelacyjny w niniejszej sprawie, który a limine przyjal
przedawnienie 3-letnie i przez to nie odnosH sie do pozostalych argumentów.

c) Porninal w swoich rozwazaniach kwestie nieistnienia uchwaly RN nr
47/2001 z 10.09.2001 r. 0 zatwierdzeniu ostatecznego rozliczenia
stwierdzajac, ze ,,(...) bez znaczenia dia rozstrzyqniecia niniejszej sprawy
pozostawaiy podniesione przez strone pozwanq zarzuty dotyczqce waznosci
uchwaly w przedmiocie ostatecznego rozliczenia inwestycji i jej zaskarzenia
przez pozwanego w postepowaniu wewnotrzspátdzielczym" (vide: stro 9
uzasadnienia Wyroku). Jak widaé z wywodu przeprowadzonego powyzej
zagadnienie to mialo istotne znaczenie choéby dia oceny przedawnienia
roszczeri Spóldzielni. Nie przeprowadzH takze analizy w zakresie tego, ze
rozliczenie powinno byé dokonane przez zarzad, a nie RN,jak uczynil to
Sad Okregowy w Warszawie w analogicznej sprawie, 0 czym szerzej pisze
w kolejnym punkcie.

b) Nie przeprowadzH wykladni postanowieri Umowy (w szczególnosci w
odniesieniu do wzajemnej relacji pomiedzy postanowienia § 10 i § 11 i §
22 ust. 1) - vide: stro 6 uzasadnienia Wyroku, gdzie Sad w lakoniczny
sposób odniósl sie do powyzszych kwestii, a niemal wszystkie argumenty
strony pozwanej calkowicie pominal.

a) Nie odniósl sie do zastrzezeri stron dotyczacych opinii bieglej sadowe], Sad
stwierdzil, ze: "Wyjasnienia bieglego byiy wyczerpujqce, a strony ostatecznie
ich nie zakwestionowaly. Powyzsze ustalenia byly wystarczajqce dia
rozstrzyqniecia sporu" (vide: stro 5 uzasadnienia Wyroku), pomimo
licznych zastrzezeri i wniosków dowodowych Pozwanych zawartych m.in.
w pismach z 17.01.2013 r. oraz z 14 marca 2013 r. oraz zastrzezenia w
trybie art. 162 k.p.c. zgloszonego na rozprawie w dniu 13 maja 2013 r.

4) Ponadto, w uzasadnieniu wyroku Sadu I instancji wystepuja istotne braki
w kontekscie dyspozycji art. 328 § 2 k.p.c., bowiem Sad I instancji:
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Na marginesie nalezy zaznaczyé, ze w ocenie Pozwanych bledne jest
twierdzenie sa w Warszawie, który podniósl, ze nie zestal podwazony sklad RN
- nie rnozna zgodzié sie z tym stanowiskiem, bowiem uchwala 0 stwierdzeniu
wyboru nie stanowi stwierdzenia faktu, ale jest to wlasnie czynnosc prawna, z

Tym samym Sad Okregowy potwierdzH, ze nigdy nie doszlo do skutecznego
rozliczenia inwestycji przez Powódke, Pozwani do analogicznych wniosków
doszli na zasadzie przyjecia, ze uchwala RNnie istnieje przez wzglad na podjecie
jej przez czronków, których wybór zestal uniewazniony, Niezaleznie jednak za
którym uzasadnieniem siç opowiemy skutek jest ten sam - nie doszlo do
skutecznego pod wzglçdem prawnym rozliczenia inwestycji. Ma to istotne
znacznie zarówno dIa roszczenia glównego (por. uwagi z pkt 1 powyzej oraz z
apelacji z 12 sierpnia 2013 r. w zakresie przedawnienia 10-letniego w
kontekscie postanowieri umowy oraz art. 120 k.c.), jak i roszczeri ubocznych w
postaci odsetek (por. pkt 3 powyzej oraz uzasadnienie z apelacji z 12 sierpnia
2013 r., w którym podnosi sie, ze odsetki rnogly byé naliczane dopiero liczac od
dokonania ostatecznego rozliczenia, co nie nastaptlo).

zewnqtrz. Do niego nalezy takze, podejmowanie decyzji nie zastrzezonych w
ustawie lub statucie innym organom. Wypada zauwaiyé, ie powolany w uchwale
nr 21/98 § 76 ust 1 pkt 9 statutu. zgodnie z którym Rada Nadzorcza uchwalala
zasady ustalania oplat za korzystanie z uslug i urzqdzeti spóldzielni, nie dawal je]
upowaznienia do okreslenia zasad rozliczenia kosztów inwestycji budowlanych.
Tym samym nie mógl on stanowié podstawy podjecia przedmiotowej uchwaly.
Nalezy przy tym wskazaé, ie powolanie sie na blednq podstawe statutowq nie
moze byé w niniejszej sprawie uznane za drobnq omylke - analiza pozostalych
uprawnieti Rady Nadzorczej, okreslonych w § 76 statutu przemawiala za
uznaniem, ie brak bylo jakieqokotwiek zapisu, na podstawie którego Rada
Nadzorcza mogla sobie przypisaé kompetencje do podejmowania uchwal w
omawianej kwestii. Wskazaé trzeba, ie to Zarzqd, zgodnie z § 81 statutu byl
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzezonych w ustawie lub
statucie dia innych organów. Nadto stosownie do § 11 ust 6 kwestie zwiqzane z
ustaleniem wysokosci oraz terminów dokonywania wplat z tytulu wkladu
budowlanego jak i rozliczenia kosztów budowy nalezaio do kompetencji Zarzqdu.
Skoro wiec zarówno w ustawie jak i statucie spóldzielni w sprawach
niezastrzezonych do kompetencji innych organów uprawnionym do dzialania byl
Zarzqd, to w ocenie Sqdu powinien byl on ráwniez ustalié zasady, który byly
podstawq do obliczenia rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji i kosztów
przypadajqcych na poszczególnych czlonków spóldzielni. Tymczasem w
okolicznosciach niniejszej sprawy rola Zarzqdu zredukowana byla defacto jedynie
do wykonania polecett Rady Nadzorczej oraz formulowania wezwan do
uzupelnienia wkiadu, kierowanych do poszczególnych czlonków spóldzielni. Co
prawda Zarzqd proponowal warianty dokonania rozliezen. ale ostatecznq decyzje
w tym za kresie podjela Rada Nadzorcza. W swietle przeprowadzonych rozwaian
sposób postepowania organów powódki nalezalo uznaé za nieprawidlowy i
nieznajdujqcy oparcia zarówno w przepisach ustawy jaki i postanowieniach
statutu. Na uwzqlednienie zaslugiwal zatem zarzut pozwanego, ie powódka nie
dokonala skutecznego rozliczenia kosztów inwestycji z pozwanym."
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.Pozwany wskazywal ráwniez, ie roszczenie pozwu nie zaslugiwalo na
uwzqlednienie, gdyi powódka, w przypadku uzupelnienia wkladu budowlanego
nie mogla przeniesé na niego wlasnosci domu jednorodzinneqo, poniewaz nie
posiadala praw do gruntu, na którym byl on posadowiony. Zauwaiyé trzeba, ie z
przepisow dotyczqcych prawa do domu jednorodzinneqo (art. 232 - 237 pro
spóldz.) wynika, ie instytucja ta w zamysle ustawodawcy miala charakter
przejsciowy. Ostatecznym celem bylo bowiem przeniesienie na rzecz czionka
spotdzielni prawa wlasnosci do domu jednorodzinneqo, co zgodnie z art. 235 §1
pro spóldz. stanowilo obowiqzek spotdzielni - ,,(...) spáldzielnio przenosi na
czlonków wlasnosé przydzielonych domów wraz z prawami do dziatek. ". Z
okolicznosci sprawy wynikalo, ie powodowa spotdzielnia nie dysponuje prawem
wlasnosci / uzytkowania wieczystego gruntu, na którym zostala przeprowadzona
inwestycja "Migdalowa J". Nie sposób zatem nie zauwaiyé, ie wypelnieniu przez
pozwanego swojej czesci zobowiqzania w postact uzupeinienia wkladu
budowlanego po ostatecznym rozliczeniu kosztów, nie towarzyszyloby speinienie
swiadczenia przez powádke, która bedoe jedynie dzierzawcq gruntu nie moglaby
przeniesé na pozwanego wlasnosci domu jednorodzinneqo. Podkreslié przy tym
trzeba, ie poglqd, wyraiony w powolanym przez powádke wyroku Sqdu
Najwyzszeqo z 28 wrzesnia 1994 roku, 111CZP 73/94 (Legalis nr 28658) zostai
zakwestionowany przez Sqd Najwyzszy wyrokiem z 12 kwietnia 2007 roku, III CZP

b) Kolejnym argumentem za oddaleniem powództwa w calosci
podniesionym przez Sad Okregowy byl fakt, ze Spóldzielnia nie posiadala i
do dnia dzisiejszego nie posiada praw do gruntu, na którym realizowala
inwestycje (w zalaczeniu odp. miasta do Pozwanego potwierdzajaca brak
tytulu prawnorzeczowego do gruntu). Powyzsze powoduje, ze nie mogla
spelnié swiadczenia wzajemnego wynikajacego z umowy:

Reasumujac, w ocenie Pozwanych do rozliczenia koricowego nie doszlo po
pierwsze dlatego, ze rozliczenia dokonaf niewlasciwy organ (tj. RN zamiast
Zarzadu), a nawet przyjmujac, ze byl to organ wlasciwy, to jego sklad zestal
prawomocnie podwazony, tak wiec podjeta uchwala 0 rozliczeniu powinna
zostaé uznana za nieistniejaca (ew. niewazna],

której wybór czlonków RN wynika (jest to formalnoprawne odzwierciedlenie
przeprowadzonego glosowania na Zebraniu Przedstawicieli). Powyzsze
potwierdza lektura wyroków obu instancji w ww. sprawie (dia ulatwienia
zalacza sie do niniejszego pisma wyrok SO w Warszawie oraz wyrok SA w
Warszawie wraz z uzasadnieniem, jak równiez podwazone uchwaly Zebrania
Przedstawicieli). SO w Warszawie (XXIV C 366/08) uchylil m.in. uchwale nr
2/2001 ws stwierdzenie wyboru czlonków RN, natomiast SA w Warszawie (I
ACa 332/10) podtrzyrnal ten wyrok w mocy. W uzasadnieniu SA w Warszawie,
w którym streszczone jest takze stanowisko SO w Warszawie, wyraznie
stwierdza sie, ze sady te analizowaly m.in. uchwale nr 2/2001, która w ich
ocenie dotyczyla wyboru czlonków RN, przy czym do wyboru tego doszlo w
kontekscie istotnych naruszeri prawa (powolanie nowych czlonków RN pomimo
trwania poprzedniej kadencji, bledów formalnych dot. zwolania Zebrania
Przedstawicieli... itp.).
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11Wainym punktem spornym pomiedzy stronami byla kwestia prawidlowosci
obliczenia przez powádke ostateeznego kosztu budowy domu jednorodzinnego
przydzielonego pozwanemu. Nalezy zaznaczyé, ie zgodnie z art. 226 w zw. z art.
232 §4 prospóldz. ie czlonek, któremu w chwili rozliczenia przysluguje prawo do
lokalu obowiqzany jest wniesé wklad budowlany na zasadaeh okreslonych w
statucie, w wysokosci odpowiadajqeej calosci kosztów budowy przypadajqeyeh na
jego lokal. W ocenie Sqdu nie zaslugiwalo zatem na uwzqlednienie stanowisko
powádki jakoby pozwany nie mógl w niniejszym proeesie kwestionowaé
przedstawionyeh przez spotdzielnie wyliczen, które mialy eharakter ostateeznego
rozliczenia. Skoro ezlonek spóldzielni obowiqzany jest pontese pelne i rzeczywiste
koszty zwiqzane z budowq jego lokalu, to zarzut nieprawidtowosci wyliczeti
powódki pod/egal rozpoznaniu w niniejszej sprawie. Warto przy tym zaznaczyé, ie
jak wskazal Sqd Najwyzszy w uehwale z 20 grudnia 2001 roku, III CZP 73/01
(Legalis nr 51139) czlonek spoidzielni moze kwestionowaé wynik tak dokonanego
rozliczenia, bez wyczerpania postepowania wewnqtrzspóldzie/ezego i zachowania
trybu przewidzianeqo wart. 42 pro spóldz. Dlatego ráwniez, zarzut powádki
jakoby powód nie mógl kwestionowaé zasad rozliczenia, które zostaly przyjete w
uehwale Rady Nadzorczej, która funkejonuje w obrocie prawnym (abstrahujqe od
faktu, ie w oeenie Sqdu uehwala ta zostala podjeta z przekroezeniem kompeteneji
o ezym byla juz mowa w uzasadnieniu) byl chybiony.
Z okolicznosci sprawy wynikalo, ie inwestyeja w postaci budowy domów
jednorodzinnyeh w zabudowie szereqowej, byla elementem jednoJitego zadania
inwestyeyjn ego, które obejmowalo rówmez budowe zespolu budynków
wielorodzinnych z miejscami postojowymi w wielostanowiskowych lokalaeh

c) Sad Okregowy stwierdzil takze, ze rozliczenie inwestycji [abstrahujac
od tego, ze w swietle prawa bylo niewazne}, bylo i tak nieprawidlowe i
Spóldzielnia w toku postepowania nie wykazala, ze wystepuje niedoplata:

22/07 (Legalis nr 82026). W ocenie Sqdu ksztalt regulaeji prawa do domu
jednorodzinnego wskazuje, ie umowa dotyezqea jego budowy ma eharakter
umowy wzajemnej, 0 której mowa wart. 488 k.c. Swiadczeniu pozwanego w
postaci uiszezenia wkladu budowlanego odpowiada bowiem swiadczenie powádki
w postaci przydzialu. a nastepnie przeniesienia na niego wlasnosci domu. W
przypadku niemoznosci speinienia swiadczenia przez powádke pozwany móglby
zatem skorzystaé z uprawnienia, okresloneqo wart. 488 §2 k.e. i wstrzymaé sie ze
spelnieniem swiadczenia, dopóki powódka nie bedzie mogla zaofiarowaé
swiadczenia wzajemnego. Wskazaé w tym miejseu naiezy, ie jak powszeehnie
przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, .jeanoczesnoéé swiadczenia" nie moze
byé rozumiana doslownie - sformuiowanie to ma na eelu jedynie zaakcentowanie,
ie swiadczenia stron jako swoje odpowiedniki pozostajq w nader bliskim zwiqzku
ezasowym (por. wyrok Sqdu Najwyiszego z 20 pazdziernika 1999 roku, III CKN
390/98, Legalis nr 342592). Wypada zaznaczyé, ie przyezyna niemoznosci
wywiqzania sie przez powádke ze swiadczenia przeniesienia wlasnosci na rzeez
pozwanego jest, w swietie omawianego przepisu. bez znaezenia. Podnoszona przez
powádke okolicznosé, ie nieuregulowanie statusu gruntu, na kt6rym posadowiony
byl m.in. dom powoda, nastqpilo bez jej winy, nie mogla zatem stanowié
usprawiedliwienia. "
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d) W koncu Sad Okregowy w pelni podzielil argumentacje strony Pozwanej
prezentowana juz w apelacji z 12 sierpnia 2013 r. oraz pkt 1 niniejszego pisma,

Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania Sadu Okregowego, Pozwani
przygotowali stosowne wlasne wyliczenia, które pokazuja, ze w istocie doszlo
do nadplaty w ramach rozliczenia inwestycji, a nie niedoplaty [szczególowe
wyliczenie stanowi zalacznik do niniejszego pisma).

Na marginesie powyzszych rozwazari Sadu nalezy zaznaczyé, ze odwolanie od
uchwaly 0 rozliczeniu zostalo zlozone w Spóldzielni, ale nigdy nie zostalo
rozpatrzone przez zebranie delegatów.

garaiowych i lokalami uzytkowymi. Niewqtpliwie koszty instalacji, z których
korzystaly zarówno budynki wielorodzinne jaki i segmenty w zabudowie
szeregowej powinny podlegaé proporcjonalnemu rozliczeniu pomiedzy wszystkich
czlonków którzy uzyskali prawa do lokali w ramach inwestycji. Odmiennie
sytuacja przedstawia sie w odniesieniu do kosztów zwiqzanych z budowq
konkretnego budynku, które powinny obciqzaé jedynie tych czlonków spóldzielni,
którzy otrzymali w nim lokale. Tego typu koszty powinny byé wyodrebnione na
kazdy budynek. Nalezy zatem zauwaiyé, ie koszty w postaci robót
przygotowawczych, wykopów, doprowadzenie budowy do stanu "zero" na iqcznq
kwote 9.419.334,12 zl nie zostaly rozdzielone na poszczególne budynki, chociaz
niewqtpliwie powinno to nastqpié. Wykopy zwiqzane byly z konkretnym i
budynkami, podobnie doprowadzenie inwestycji do stanu "zero" czyli wykonania
fundamentów i ewentualnego podpiwniczenia. Koszt prae przygotowawczych, na
które zgodnie z art. 41 ust 2 prawa budowlanego sklada sie m.in. wykonanie
niwelacji teren u i zagospodarowanie teren u budowy wraz z budowq
tymczasowych obiektów rowniez bedzie odmienny dIa poszczególnych budynków.
Wypada zaznaczyé, ie roznice te niekoniecznie bedq wynikaé wylqcznie z
powierzchni, gdyi stopten intensywnosci a co za tym idzie kosztu prae mógl byé
rázny w przypadku poszczególnych budynków. Dokonane przez powádke
rozliczenie polegajqce na rozdzieleniu tychze kosztów na czlonków spotdzielni
proporcjonalnie do powierzchni przydzielanego im lokalu nalezalo zatem uznaé
za nieprawidlowe. jednoczesnie zgromadzony w sprawie material dowodowy nie
pozwalal na usuniecie tejze nieprawidlowosci idokonanie prawidlowego podzialu
wymienionych wyzej kosztów. Oznacza to, ie w niniejszej sprawie niemozliwe bylo
ustalenie wysokosci wkladu budowlanego, odpowiadajqcego rzeczywistym
kosztom zwiqzanym z budowq w czesci przypadajqcej na dom pozwanego.
Podkreslenia wymaga, ie z uwagi na fokt, iz koszty te nie byly podzielone na
poszczególne budynki, ich rozliczenie w opiniach bieglych nastqpilo
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej 10ka li. Uwzqledniajqc tylko te koszty i
przeliczajqc je proporcjona/nie na powierzchnie domu pozwanego (9.419.334,12
zl x 195,52 m2 / 18.460,34 m2) stwierdzié trzeba, ie co do 99.763,50 zl, a wiec
kwoty przewyzszajqcej wysokosé dochodzonego przez powádke roszczenia, koszt
budowy domu pozwanego nie zostal wykazany, a powódka nie zdoiaia udowodnié
zasadnosci roszczenia co do wysokosci. W swietie przeprowadzonych rozwazen.
stwierdzié nalezato, ie powództwo nie zaslugiwalo na uwzqlednienie i pod/egalo
oddaleniu, w zwiqzku z czym Sqd orzekl jak w punkcie 1wyroku."
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Majac na wzgledzie powyzsze, wnosze jak w petitum.

.Ustalona okolicznosé, ie w niniejszej sprawie nie doszlo do skutecznego
dokonania rozliczenia i wezwania pozwanego do uzupelnienia wkladu
budowlanego, nie oznacza, ie termin przedawnienia nie rozpoczql biegu. Zgodnie
z art. 120 § 1k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna si? od dnia, w którym roszczenie
stalo sie wymagalne, przy czym jezeli wymaqalnosé zalezy od podjecia okreslonej
czynnosci przez uprawnioneqo, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia, w którym
roszczenie staloby sie wymagalne, gdyby uprawniony podjql czynnosé w
najwczesniej mozliwym terminie. Zgodnie z zapisami statutu powodowej
spóldzielni rozliczenie kosztów budowy mialo zostaé przeprowadzone przez
Zarzqd najpóiniej w ciqqu roku od zakoticzenia zadania inwestycyjnego. W ocenie
Sqdu momentem zakoticzenia zadania inwestycyjnego bylo uzyskanie przez
powádke decyzji zezwalajqcej na uzytkowanie zespolu zabudowy mieszkaniowej
"Migdalowa 1': która zostala wydana 15marca 2000 roku. Tym samym Zarzqd
powinien byl przedstawié czlonkom spóldzielni, w tym pozwanemu, ostateczne
rozliczenie kosztów budowy w terminie do 15 marca 2001 roku. Poniewaz jak
wskazano wyzej, obowiqzkiem Zarzqdu bylo dokonanie rozliczenia w ciqqu roku
od zakoticzenia zadania inwestycyjn ego, to w swietle powolanego przepisu
stwierdzié nalezalo, ie datq wymoqalnosci roszczenia, a wiec i poczqtkiem biegu
terminu przedawnienia byl 16 marca 2001 roku. Skoro zas wskazane powyze]
dzialania powódki byly nieskuteczne, to powolane przez niq pisma nie mogly
prowadzié do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, jako ie nie zostalo ono
przez powádke prawidlowo zgloszone. Tym samym dochodzone przez powádke w
ramach niniejszego postepowania roszczenie uleglo przedawnieniu z uplywem 16
marca 2004 roku, co oznacza, ie pozwany skutecznie podniósl zarzut
przedawnienia. Nawet gdyby jednak przyjqé, te powódka rozliczyla koszty i
prawidlowo wezwala pozwanego do uzupelnienia wkladu budowlanego, to w
ocenie Sqdu roszczenie rowniez uleglo przedawnieniu. Z okolicznosci sprawy
wynikalo, ie ostatecznego rozliczenia i wezwania pozwanego do uiszczenia
wkladu Zarzqd dokonal pismem z 16pazdziernika 2001 roku, a zatem po uplywie
statutowego terminu. Okolicznosé ta nie miala jednakze znaczenia dia biegu
terminu przedawnienia, gdyt, w oparciu 0 przywolany juz art. 120 §1 k.c., Sqd
ustaiil, te bieg terminu przedawnienia rozpoczql sie 16marca 2001 roku."

zgodnie z która bieg przedawnienia powinien byé liczony z uwzglednieniern
regulacji art. 120 k.c. [abstrahujac od sporu dot. 3-letniegoj10-letniego, który w
niniejszej sprawie przesadzil SN), bowiem niezaleznie. ezy pnyjmiemy. ze
rozliezenie koneowe bylo wazne. ezy nie. to i tak bieg przedawnienia
p-owinien byé liezony od dnia 15 marea 2000 r. - w przypadku Pozwanyeh
termin z umowy na rozliezenie wynosil 4 miesiélee (§ 11 ust. 2 - por. uwagi
z pkt le p_qwyzej)_,__a_w_piZYP-adkusprawy ieh sélsiada - p. Gargasza. wynosil
rok. dlatego SO w analizowanym wyroku stwierdzil. ze termin 10-letni
owinien biee od 16 marea 2001 r. w lUyp-adku Pozwan eh termin ten

najpózniej powinien zaezqé biee od 16lipea 2000 r.:



G
12

Zalqczniki:
1) oswiadczenie dot. kosztów zastepstwa procesowego wraz z fakturami;
2) rozliczenie kosztów budowy przygotowane przez Pozwanych;
3) pismo z urzedu miasta ws braku tytulu prawnorzeczowego do gruntu;
4) wyrok 50 w Warszawie dot. analogicznej sprawy sqsiada Pozwanych;
5) wyrok 50 w Warszawie dot. uniewaznienia uchwaly 0 powolaniu czlonków RN oraz

wyrok SA w Warszawie utrzymujqcy go w mocy wraz z uzasadnieniem oraz podwazonymi
uchwalami dot. RN;

6) dowód nadania pisma do pelnomocnika strony przeciwnej.


