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I. Wnosze 0 zezwolenie na ztoienie niniejszego pisma z uwagi na potrzebe odniesienia si~
do pisma pozwanego z dnia 26.02.2016 r., podnoszac, iz przvjecie niniejszego pisma nie
spowoduje zwtoki w rozpoznaniu sprawy i jest niezbedne w celu przedstawienia
aktualnego stanowiska strony powodowej w sprawie, w swletle zarzut6w i twierdzen
strony pozwanej.

II. Podtrzvrnuje dotychczasowe stanowisko w sprawie, w szczegolnosci stanowisko
wyraione w apelacji z dnia 22.07.2013 r. (data wptywu do Sqdu) oraz odpowiedzi na
apelacje pozwanych z dnia OS.11.2013 r. (data wptywu do Sqdu) oraz wnosze 0

zasqdzenie od pozwanych na rzecz pow6dki zwrotu koszt6w postepowania za obie
instancje, w tym optaty skarbowej od udzielonego petnomocnictwa oraz koszt6w
zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych.

III. Zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, kt6re nie zostaty w spos6b wyrainy
przyznane w tresci niniejszego pisma.

IV. Ustosunkowujqc sie do tresci pisma z dnia 26.02.2016 r., uzupetniam stanowisko
pow6dki w sprawie.

Dziatajqc w imieniu pow6dki, Sp6tdzielni Mieszkaniowej .Przv Metrze", petnomocnictwo w
aktach sprawy, w odpowiedzi na pismo pozwanego z dnia 26.02.2016 r., doreczone pow6dce w
dniu 01.03.2016 r., niniejszym:

Pismo procesowe powodki

Sygn. akt: I ACa262/16

Pozwani:
Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska-Sarata
(adres w aktach)
rprezentowani przez
adwokata Piotra Terleckiego
(adres w aktach sprawy)

Powodka:
Spotdzielnia Mieszkaniowa IIprzy Metrze"
adres w aktach
(dalej okreslana rowniez jako: "Spotdzielnia")
reprezentowana przez
radce prawnego Monik~ Piworiska
(adres w aktach sprawy)

SqdApelacyjny w Warszawie
IWydziat Cywilny
PI. Krasinskich
00 - 207 Warszawa

Warszawa, dnia 29.04.2016 r.
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Niezasadne jest twierdzenie pozwanych, zgodnie z ktorvrn termin wvrnagalnosci roszczenia
pow6dki rozpoczal bieg w dniu 23.07.1999 r. tj. z momentem podpisania protokotu odbioru

A. Argumentaeja z pkt 1) a} uzasadnienia pisma pozwanych.

W pismie t dnia 26.02.2016 r. pozwani wskazujq na rozne sposoby liczenia uptywu 10-letniego
terminu przedawnienia, niemniej wszystke zaproponowane przez nich warianty, nalezv uznac za
nieprawidtowe. Jedvnvm i stusznvm terminem wymagalnosci roszezenia 0 doptate wktadu
budowlanego jest bowiem termin zaptaty wskazanv w ostateeznym indywidualnvm rozliczeniu
inwestyeji. W przypadku pozwanych jest to dzieri 15.11.2001 r. Zatem 10-letni termin
przedawnienia nalezv liezve od dnia 16.11.2001 r. W zwiqzku z powvzszvm roszezenie pow6dki
przedawnitobv sie z dniem 16.11.2011 r., niemniej bieg ww. terminu zostat przerwanv z uwagi na
wniesienie pozwu w dniu 06.06.2011 r.

2. Argumenty merytoryezne przemawiajace za bezzasadnosda twierdzeri pozwanych w
zakresuie uptywu 10-letniego terminu przedawnienia.

Na wstepie pow6dka wskazuje, iz pozwani w swoim pisrnie z dnia 26.02.2016 r. stusznie
przyznali, iz Sad Najwyiszy rozpoznajqc skarge kasacyjnq zlozona w przedmiotowej sprawie,
przyjqt, iz umowa 0 budowe domu jednorodzinnego nr 210, zawarta porniedzv powodka a
pozwanym Zbigniewem Sarata w dniu 23.08.1997 r., ma charakter spoldzielczv i tym samym
roszczenia powodki przeciwko pozwanym, z tytutu uzupetnienia nieuiszczonego wktadu
budowlanego, przedawniajq sie z uptywem 10-letniego terminu.

1. Uwagi og6lne.

1. Uwagi og6lne.

2. Argumenty merytoryczne przernawiajace za bezzasadnoscta twierdzeri pozwanych w
zakresuie uptywu 10-letniego terminu przedawnienia.
A. Argumentacja z pkt 1} a} uzasadnienia pisma pozwanych.

B.Argumentacja z pkt 1} b} uzasadnienia pisma pozwanych.
C.Argumentacja z pkt 1} c} uzasadnienia pisma pozwanych.

3. Uwagi pow6dki w zakresie wniosku pozwanych 0 dopuszczenie dowodu zopinii biegtego.
4. Uwagi pow6dki w zakresie zarzutu nleskutecznoscl ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia przez Rad~Nadzorcza, w kontekscie uchylenia
uehwaty Zebrania Przedstawieieli Sp6tdzielni nr 2/2001 w sprawie stwierdzenia wyboru
cztonk6w RN IV kadeneji.

Podjecie uehwaty w sprawie Zasad rozliezania koszt6w inwestyeji budowlanych w SM
IIPrzyMetrze" przez Rad~Nadzorcza bez umocowania w statucie.

5. Uwagi pow6dki w zakresie zarzutu braku prawa uzvtkowanla wieezystego do gruntu.
6. Podsumowanie.

W celu zachowania najlepszej przejrzvstosci niniejszego pisma, zostato one skonstruowane
zgodnie z nastepujacvm porzqdkiem:

Uzasadnienie
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Pow6dka zwraca uwage, ze wniosek pozwanych 0 dopuszczenie dowodu z opinii biegtego w
ksztatcie zaprezentowanym w pkt II pisma z dnia 26.02.2016 r. nalezv uznac za niedopuszczalny.
Nie mozna bowiem badac przedmiotowej sprawy pod katern ustalenia kwoty nadptaty wktadu
budowlanego przez pozwanych, bowiem kwestia ta zostata juz prawomocnie rozstrzvgnieta w
innym postepowaniu, W zakresie ustalenia niedoptaty wktadu nalezv natomiast wskazac, ze w
niniejszej sprawie zostata wydana juz opinia biegtego, ktorv dokonat rozliczenia inwestycji.
Kwestia jakich doktadnie bledow w ustaleniach, poczynionych na podstawie tej opinii dopuscit
sie Sad I instancji i tym samym bezzasadnie oddalit powodztwo co do kwoty 25.556,39 zt, zostata

3. Uwagi pow6dki w zakresiewniosku pozwanych 0 dopuszczenie dowodu zopinii biegtego.

Stanowisko pozwanych w zaprezentownym przez nich zakresie jest catkowicie bezzasadne.
Nalezv zwrocic uwage, ze § 11 ust. 2 umowy nr 210, na ktorv konsekwentnie sie powotujq,
wyrainie wskazuje na odbi6r domu jednorodzinnego wraz infrastrukturq. Odbi6r ten nie rnoze
bye utozsamlanv z data wydania decyzji 0 pozwoleniu na uzvtkowanie. Przede wszystkim
okollcznosc, iz w dniu 15.03,2000 r. zostata wydana decyzja 0 pozwoleniu na uzvtkowanie nie
oznacza, ze wszystkie koszty zwiqzane z inwestycjq zostaty poniesione i mega zostac ostatecznie
rozliczone. Nalezv zwrocic uwage, ze juz same koszty doprowadzenia do ostatecznego rozliczenia
(np. koszty ekspertow) takze Sq kosztem inwestycji, a nie majq nic wsp61nego z robotami
budowlanymi i pozwoleniem na uzvtkowanie. Stqd twierdzenie, lz 4-miesi~czny termin na
ostateczne rozliczenie koszt6w budowy, wynikajqcy z § 11 ust. 2 umowy nr 210, powinien
rozpoczac bieg z dniem uzyskania pozwolenia na uzvtkowanie jest catkowicie chybiony.

C.Argumentacja z pkt 1) c) uzasadnienia pisma pozwanych.

Stanowisko pozwanych jest w tym zakresie dla powodki zupetnie niezrozumiate. Po pierwsze
wskazac nalezv, ze 4-miesieczny termin wskazany w § 11 ust. 2 umowy nr 210 zostat zastrzeiony
na korzysc pow6dki, co oznacza,ie nie moina byto wymagac od Sp6tdzielni ustalenia ostatecznego
kosztu budowy przed jego uptywem. W niniejszym przypadku nie mozna zatem rnowic 0

mozliwosci zastosowania art. 120 zd. 2 k.c. Przyjmujqc zatem (chociai powodka konsekwentnie
stoi na stanowisku, ze wvrnagalnosc roszczenia z tytutu doptaty do wktadu budowlanego
nastqpita z dniem 16,11.2001 r.}, ze bieg terminu przedawnienia powinien bye liczony z
momentem ustalenia ostatecznego kosztu budowy w mysl z § 11 ust. 2 umowy, nalezv wskazac,
ze na dzieri wniesienia pozwu (06.06.2011 r.) roszczenie powodki nie byto przedawnione. Odbi6r
domu jednorodzinnego wraz infrastruktura nastapit w dniu 27.04.2001 r., SpOtdzielnia od tego
momentu miata 4 miesiace na ustalenie ostatecznego kosztu budowy, a zatem do dnia 27.08.2001
r. Przyjmujac, ii w powyiej zaprezentowanym toku czynnosci Sp6tdzielnia dokonataby ustaleri w
ww. zakresie, termin przedawnienia rozpoczatby bieg od dnia 28.08.2001 r. Termin ten zostatby.
zatem skutecznie przerwany wniesionym w dniu 06.06.2011 r. pozwem.

B.Argumentacja z pkt 1) b) uzasadnienia pisma pozwanych.

Pozwana zwraca uwage, ze w vr«. postanowieniu umowy jest mowa 0 odbiorze domu
jednorodzinnego wraz z infrastrukturq. Nalezy zwtocic uwage, ze odbior z dnia 23.07.1999 r.
takiego chrakteru nie miat. Byt to jedynie odbior czesciowv do zakoriczenia wtasnymi srodkarni
finansujqcych elernentow robot wvkonczeniowvch. Po odbiorze tym nadal trwaty roboty
budowlane w ramach inwestycji. Warto w tym miejscu zwrocic uwage, ze nawet samo
pozwolenie na uzvtkowanle nastapito w dacie 0 wiele pozruejsze].

segmentu pozwanych. Pozwani w tym zakresie powotuja sie na tresc § 11 ust. 2 umowy nr 210 i
wskazujq, iz w dniu tym nastapil faktyczny odbior segmentu w rozumieniu ww. § 11 ust. 2.
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W ocenie powodki ww. przepis stanowit wvstarczajaca podstawe dla skutecznego pcdjecia przez
Rade Nadzorcza uchwaty nr 21/98 w sprawie zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych,
bowiem zawarty w niej zbior zasad okreslajacvch sposob postepowania w zakresie dokonywania

Niestuszne jest stanowisko pozwanych w zakresie braku podstaw w statucie do uchwalenia przez
Rade Nadzorcza Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM .Przv Metrze".
Podstawe prawna wydania przez Rade Nadzorcza uchwaty w tym zakresie stanowit § 76 ust. 1 pkt
8 statutu w owczesnvrn brzmieniu, zgodnie z ktorvrn, do kompetencji Rady Nadzorczej nalezv
uchwalanie regulaminow niezastrzeionvch dla Zebrania Przedstawicieli.

Podjecle uchwaty w sprawie Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM "Przy
Metrze" przez RadeNadzorczq bez umocowania w statucie.

Powodka zwraca uwage, ze uchwata Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia ostatecznego
rozliczenia nr 47/2001 zostata podjeta w dniu 10.09.2001 r., prawomocne uchylenie uchwaty
Zebrania Przedstawicieli nr 2/2001 nastapito natomiast w dniu 10.09.2010 r. Nalezv zatem
wskazac, ze na chwile podejmowania uchwaty nr 47/2001 istniat taki organ jak Rada Nadzorcza,
krorego sktad nie zostat w owczesnvrn okresie prawomocnie zakwestionowany, tym samym
czvnnosci. podejmowane na tamten moment przez ten organ, nalezv uznac za skuteczne.
Stanowisko takie, na gruncie podobnego stanu faktycznego w przypadku spolki akcyjnej, zajq_t
takze Sq_dNajwyiszy w wyroku z dnia 24 lutego 2011 r. III CSK150/10.

Tytutem uzupetnienia nalezv jedynie wskazac na koniecznosc rozroznienia sytuacji, kiedy
wadliwie wybrany organ podejmuje uchwale juz po wydaniu prawomocnego orzeczenia
stwierdzajq_cegoniewaznosc wyboru tego organu oraz sytuacji, w ktorej dana uchwata wadliwie
wybranego organu jest podejmowana w momencie, kiedy uchwata 0 wyborze (w niniejszej
sprawie tylko 0 stwierdzeniu wyboru) tego organu nie zostala jeszcze skutecznie wzruszona.

W odniesieniu do zarzutow pozwanych w zakresie nieskutecznosci ostatecznego rozliczenia z
uwagi na jego zatwierdzenie przez organ, ktorego sktad zostat prawomocnie pcdwazonv,
powodka w pierwszej kolejnosci pragnie wskazac, iz podtrzymuje swoja argumentacje
zarnieszczona w odpowiedzi na apelacje pozwanych z dnia 05.11.2013 r. (data wptywu do Sadu).

Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia przez Rade Nadzorczq, w kontekscie uchylenia
uchwaty Zebrania Przedstawicieli Spotdzielni nr 2/2001 w sprawie stwierdzenia wyboru
cztonkow RNIV kadencji.

Odnoszqc sie zas do twierdzen powodow w zakresie nieistnienia skutecznego rozliczenia
inwestycji nalezv wskazac, ze argumentacja pozwanych nie zastuguje na uwzglednienie.

W pierwszej koleinosci powodka pragnie zaznaczvc, ze bogato cytowane w pisrnie pozwanych z
dnia 26.02.2016 r. uzasadnienie Sadu Okregowego w Warszawie, dotyczy wyroku, ktorv jest
nieprawomocny, gdvz zostat zaskarzony przez powodke apelacjq i w chwili obecnej w sprawie
objetej ww. wyrokiem toczy sle postepowanie przed Sqdem II instancji.

4. Uwagi powodki w zakresie zarzutu nleskutecznosci ostatecznego rozliczenia inwestycji.

wvjasniona w apelacji powcdki z dnia 22.07.2013 r. (data wptywu do Sadu}. Powcdka ww.
argurnentacje podtrzymuje.
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Jak wyrainie wynika z zawartej przez strony umowy nr 210 z dnia 23.08.1997 r. Spoldzielnia
pcdjeta sie realizacji inwestycji budowanej w ramach ktore] wybudowane zostaty domy
jednorodzinne w zabudowie szeregowej, w celu przejecia tych dornow przez nabvwcow ~
zasadzie spotdzielczego prawa do domow jednorodzinnych. (§ 1)

Przede wszystkim S'ld Okregowv blednle uznat, iz z urnow 0 budowe segmentu w ramach
przedmiotowej inwestycji wynika, ze zobowiqzanie powodki do przeniesienia na rzecz
pozwanych prawa wlasnoscl segmentu oraz obowlazek zaptaty petnego wktadu budowlanego
stanowiq swiadczenia wzajemne w rozumieniu art. 488 § 2 k.c.

Poglad Sadu Okregowego, na ktorv powotujq sle w swoim pismie pozwani jest zupetnie
bezzasadny i kwestionowany przez powode w ramach postepowania, w ktorvrn zostat
zaprezentowa ny.

5. Uwagi powodki w zakresie zarzutu braku prawa uzvtkowania wieczystego do gruntu.

Na potrzeby ustalenia rzeczywistych kosztow inwestycji, w czesci przypadajqcej na dom
pozwanego, Sad Okregowv dopuscil w niniejszej sprawie dowod z opinii biegtego. Biegty na
podstawie dokurnentow (faktur oraz dokumentacji ksiegowej), ktorvch prawdziwosc nie byta w
niniejszej sprawie kwestionowana, dokonat wyliczenia wvsokosci wktadu budowlanego
pozwanych. Wyliczenia te, dokonane w oparciu 0 rzeczywiste koszty inwestycji, nalezato zatem
potraktowac jako dokonane w ramach indywidualnego rozliczenia inwestycji, w czesci
przypadajacej na segment pozwanych.

Zgodnie z art. 226 § 1 prawa spoidzielczego, cztonek spoldzielni wykonuje swoj obowiqzek
uczestniczenia w kosztach budowy nieruchomosci spoldzielczvch poprzez wniesienie wktadu
budowlanego w wvsokosci odpowiadajqcej calosci kosztow budowy przypadajqcych na jego
lokal. Koszty te, jak ustality strony umowy nr 210 w § 11 ust. 2, miaty natomiast zostac ustalone
wg kosztu rzeczywistego.

Co wiecej powodka wskazuje, iz nawet gdyby w niniejszej sprawie Spotdzielnia nie dokonata
ostatecznego rozliczenia, powodztwo nie powinno bye na tej podstawie oddalone.

Bezwzgledu na zarzuty formutowane przez pozwanych, ostateczne rozliczenie inwestycji naleiy
uznac za skuteczne, gdyi zostalo dokonane przez skutecznie powotany Zarzad, na podstawie
odpowiednich przepisow statutu. Stanowisko, lz w przypadku kiedy rozliczenie inwestycji,
dokonane przez Zarzad na podstawie regulaminu uchwalonego przez Rad~ Nadzorcza, jest
nieskuteczne, badz z tego powodu, ze cztonkowie Rady Nadzorczej nie zostali skutecznie
powotani w sklad tego organu, b'ldi z powodu tego, ze Zarzad powinien byt sam taki regulamin
uchwalic, jest zupetnie niezasadne. Na marginesie warto zwrocic uwage, ze sam regulamin zostat
uchwalony w 1998 r., a zatem przez Rade Nadzorcza w sktadzie, ktorv do chwili obecnej nie byt
kwestionowany.

Uchwata Rady Nadzorczej nr 21/98, zmieniana nastepnie uchwatami nr 13/2000, 6/2001,46/01,
31/02, zostata zatem podjeta skutecznie, bowiem znajduje umocowanie w § 76 ust. 1 pkt 8
statutu Spotdzielni w owczesnvrn brzmieniu.

rozliczenia inwestycji budowlanych, stanowi w istocie regulamin, ktorego uchwalenie nie zostato
zastrzeione w owczesnvrn statucie dla Zebrania Przedstawicieli.
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Warto w tym miejseu zwrocic uwage, ze przepis art. 488 § 2 k.e. odnosnie wstrzymania sle ze
spetnieniem swiadczenia przez jednq ze stron umowy wzajemnej nie mogl znalezc zastosowania
dla oeeny przedmiotowego stanu faktyeznego, bowiem strony w umowie nr 210 wyrainie
zastrzegty, ie ich swiadczenia nie sa jednoczesne. Jak bowiem wynika z § 6 umowy, swiadczenie

Artykul 488 § 2 k.c. ma charakter wzglednie obowiszujscy (dyspozytywny), znajduje wiec
zastosowanie ty/ko wtedy, gdy strony umowy inaczej nie postsnowie. (Wyrok Sadu Najwvzszego
z dnia 10 styeznia 2008 r., IV CSK364/07).

"Zasada rownoczesnosci swiedczeti nie ma charakteru bezwzglednego. poniewai same strony,
kszteitujsc tresc wieiecego je stosunku, mogq ustettc inne obowissujsce je reguly".

Biorac pod uwage brzmienie eytowanego przepisu, w sytuacji kiedy strony w umowie ustala, ze
jedna ze stron jest zobowiqzana do wczesniejszego swiadczenia, oeena sposobu spetnienia ww.
swiadczeri porniedzv stronami umowy wzajemnej, nie rnoze cdbvwac si~ w opareiu 0 art. 488 § 2
k.e. Zgodnie bowiem z utrwalonym w doktrynie i judykaturze poglqdem:

Zgodnie z brzmieniem art. 488 § 1. k.e. swiedczenis bedece przedmiotem sobowiezen z um6w
wzajemnych {swisdczenie wzajemne) powinny bye spelnione jednoczesnie, chvba te z umoW}lj z
ustawy albo Z orzeczenia siidu lub decvzji innego wlasciwego organu wvnika, it jedna ze stron_
obowiiizana jest do wczesniejszegoswiadczenia.

ldac tokiem rnvslenia Sadu Okregowego, naleiatoby bowiem uznac, ze wraz z zaplata petnego
wktadu budowlanego, Spotdzielnia bytaby zobowiqzana jednoczesnie do dokonania przydziatu
domu jednorodzinnego na warunkaeh spoldzielczego wiasnosciowego prawa do segmentu oraz
przeniesienia wlasnosci domu, co w istocie nalezv uznac za kuriozalne.

Nalezv wskazac, ze na podstawie umowy nr 210 pozwani byli zobowiqzani do jednego
swiadczenia - zaptaty petnego wktadu budowlanego. Powodka natomiast do dwoch swiadczeri:
dokonania na rzeez pozwanych przydziatu domu jednorodzinnego oraz przeniesienia wtasnosci
tego domu. Juz zatem ze wzgiedu na to, ze obowiqzek swiadczeri nie byt rownomiernie roztozonv
porniedzv stronami, nie rnozna byto uznac w przedmiotowej sprawie, ze zaehodzi porniedzv nimi
jed noczesnosc.

Jak wynika z przytoezonyeh powvzej postanowien umownyeh, pozwani byli zatem w ramaeh
przedmiotowej inwestyeji zobowiqzani do wniesienia petnego wktadu budowlanego (obliezonego
wg rzeezywistyeh kosztow inwestyeji), w zamian za dokonanie na ieh rzeez przez Spotdzielnie
przydziatu domu jednorodzinnego. Spoldzielnia zas dopiero po dokonaniu przydziatu, ktore byto
uzaleznione od zaptaty petnego wktadu, zobowiazala sie do przeniesienia na rzeez pozwanyeh
wlasnosct segmentu.

Spoldzielnia zobowlazala si~ do przeniesienia wlasnosci dornow na rzeez finansujqeyeh po
dokonaniu przvdziatow oraz po przeprowadzeniu ostateeznego rozliezenia inwestycji (§ 7).

Przydziat domu jednorodzinnego wraz z garazern - na warunkaeh wlasnosciowego prawa do
lokalu miat nastapic po:

zrealizowaniu inwestyeji mieszkaniowej,
wptaeeniu przez nabvwce kwot petnego wktadu budowlanego,
przvjeclu w poezet cztonkow nabvwcow nie bedacvch eztonkami spoldzielni. (§6)
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Ponadto w podobnej sprawie, dotvczace] innego sasiada pozwanych, Sad Apelacyjny w
Warszawie w wyroku z dnia 21.04.2015 r., I ACa 1485/14 przesqdzit jednoznacznie, ze:

.Prewo wtesnosci cztonke sp61dzielni do domku jednorodzinnego nie powstaje z mocy
przydzialu, lecz umowy przeniesienia wtesnosci /ub ustanowienia odrebnej wtesnosci lokalu. R.
umowe sp61dzielniazobowiqzana jest zawrzec po spelnieniu przez czlonka wymagan z art. 235 §1.
ustawyz dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo sp6ldzie!cze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze zm.}".

Oraz w wyroku z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN534/00, stwierdzajqc, ze:

,,(...) cztonek spotdzielni oczekujqcy na przeniesienie wtssnosci domu po roz/iczeniu koszt6w
budowy i ostatecznym ustsleniu wysokosci wklad6w budow/anych ma obowiilzek wczesniejszego
wniesienia calego wkladu bildi jego czesci i przejecia zobowiilzan sp61dzielnipokrywajqcych reszte
naleinosci, natomiast spotdztetnie ma obowiszek zloienia oswiedczenie woli w przedmiocie
przeniesienia wtesnosci. Dla unikniecis niepewnosci stanu prewnego, w umowie zamieszcza sie
oswiedczenie wall zbywcy potwierdzajqce pokrycie koszt6w budowy domu. Oswtsdczenie takie
potwierdza nie tylko zdarzenie faktyczne (uiszczenie wkladu budowtenego}. ale rowniez
wvgssniecte zobowiqzania cztonke sp6ldzie/ni wynikajqcego z art. 208 §1Prawa spotdzielcrego".

Stanowisko pow6dki w tym zakresie potwierdzit takie Sad Najwvzszv w wyroku z dnia 24 marca
2004 r., I CK505/03, w kt6rym wskazat, ze:

Po przeprowadzeniu roz/iczenia koszt6w budowy i ostatecznym ustaleniu wklad6w budowlanych,
wniesieniu przez czlonk6w tych wklad6w bqdi tei ich czesci i przejeciu zobowiszsri sp61dzielni
pokrywajqcych reszte neteznosci z tytutu wklad6w sp61dzielnia przenosi na czlonk6w wlasnosc,
przydzielonych dom6w wraz z prawami do dzialek.

Warunek uprzedniosci zaptaty wktadu budowlanego w stosunku do obowiqzku przeniesienia na
rzecz cztonka prawa wtasnosci domu jednorodzinnego wynika rowniez wprost z brzmienia art.
235 § 1 prawa sp6tdzielczego, kt6ry stanowi, ze:

Tym bardziej nie mozna uznac za jednoczesne swiadczenia pozwanych w zakresie obowiqzku
uiszczenia petnego wktadu budowlanego oraz swiadczenia pow6dki w zakresie obowiqzku
przeniesienia na nich prawa wtasnosci segmentu. Ww. swiadczenie pow6dki, zgodnie z umowq
powinno bowiem bye poprzedzone zaplata wktadu budowlanego w petnej wvsokosci, w
nastepstwie kt6rej miat bye dokonany przydziat domu na warunkach sp6tdzielczego
wlasnosciowego prawa do segmentu. Pozwani ze swojego obowiazku wczesniejszego
swiadczenia jeszcze sie nie wywiqzali.

W niniejszej sprawie bezspornym pozostaje fakt, ze pow6dka dokonata juz na rzecz pozwanych
przydziatu domu jednorodzinnego, mimo iz nie wptacili oni petnego wktadu. Tym samym nalezv z
cala stanowczoscia uznac. ze przedmiotowe zqdanie pow6dki, spetnienia przez pozwanych
swiadczenia wzajemnego w postaci uzupetnia wktadu budowlanego do jego petnej wysokoscil,
wyliczonego w oparciu 0 rzeczywiste koszty inwestycji, jest 0 tyle bardziej zasadne, bowiem
pozwany by! zobowiilzany do ww. swiadczenia jeszcze przed dokonaniem na jego rzecz przydziatu
segmentu przez Sp6tdzielnie.

Sp6tdzielni w postaci przydziatu domu jednorodzinnego miato nastapic nie razem z zaptatq przez
pozwanych petnego wktadu budowlanego, a dopiero po jej dokonaniu.
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1. Kserokopia wyroku Sadu Apelacyjnego (I ACa 1485/14).
2. Dow6d nadania pisma petnomocnikowi strony przeciwnej.

W zati}czeniu:

Z tych wszystkich wzgledow wnosze jak na wstepie.

Podsumowujqc nalezv wskazac, ze twierdzenia prezentowane przez pozwanych w niniejszym
postepowaniu Sq catkowicie bezzasadne i nie zastugujq na uwzglednienie.

6. Podsumowanie.

Zetscznik nr 1- kserokopia wyroku sedu Ape/acyjnego w Warszawie z dnia 21.04.2015 r.. / ACa
1485/14.

Sad Apelacyjny w cytowanym orzeczeniu przyznat zasadnosc twierdzeniom pow6dki, zas JeJ
apelacje oddalit wytqcznie na skutek przvjecia, iz roszczenie pow6dki 0 doplate wktadu
budowlanego przedawnia si~ z uptywem 3-letniego terminu.

" Tytul prawny Spotdzielni do przedmiotowego gruntu (dzieriawa) nie powodowal nieweznosci
Umowy, na mocy ktore] Spotdzietnts zobowiqzala sit; do wybudowania domu jedn orodzinn ego w
zabudowie szeregowej przez Spotdzielnie. a obowiezkiem pozwanych (nebywcow) bylo
uiszczenie wkladu budow/anego w cetosci. Skutkiem powvzszego bylo powstanie stosunku
ob/igacyjnego miedry stronami niniejszego postepowenie 0 przeniesienie przez Spotdzietnie
"przydzie/onych domow" na pozwanych "czlonkow" (§7ust. 1 Umowv}".

20 J6-04-29 _ SPM_Sarata _1_ACa_262_ J6_pismo_procesowe_1I4S)_p-Jaw.odt


