
ROZLICZENIE INWESTYCJI PRZEZ POZWANYCHJak Pozwany wykazał miedzy innymi w piśmie procesowym z 20 maja 2014 złożonym w SądzieApelacyjnym zarówno zasady rozliczania inwestycji, jak też podpisane przez spółdzielnię z inwestoremzastępczym aneks Nr 4 w znacznej części przerzucały koszt wybudowania osiedla na domki szeregowe.Wykonawca bowiem został upoważniony do wystawiania faktur za bloki wielorodzinne proporcjonalnie dopowierzchni PUM, zaś w przypadku segmentów proporcjonalnie do powierzchni całkowitej. Wartość garażypodziemnych i powierzchni usługowej obniżała tylko koszt budynków w których występowały. Dodatkoworozliczenie dokonane przez spółdzielnię nie uwzględniało faktu, że z uwagi stan surowy strychu w domkachjednorodzinnych wykonawca stosował 50% stawki, a spółdzielnia rozliczała strychy jak pełnowartościowąpowierzchnie mieszkalną.Jednak dokonując prawidłowego rozliczenia zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą iniekorzystnymi postanowieniami aneksu Nr 4 do umowy z inwestorem zastępczym okazuje się, iż pozwany zasegment zapłacił więcej, niż wynosił koszt rzeczywisty poniesiony przez spółdzielnię (co jest niezgodne z
przepisami prawa spółdzielczego). W załączonych materiałach znajdują się szczegółowe obliczeniadokonane przez Pozwanego. Pozwany oparł się na materiałach udostępnionych przez biegłych w jegoprocesach, a także procesach jego sąsiadów (wyrok SO w Warszawie dot. p. Gargasza został załączony do pismaprocesowego z 26 lutego 2016 r.). Powierzchnie poszczególnych budynków Pozwany czerpał z decyzji245/D/00/MU o zezwoleniu na użytkowanie osiedla Migdałowa I.Pozwany przyjął następujące założenia metodologiczne:1) Pierwszą rzeczą którą należało zrobić było rozpisanie wartości robót ziemnych i wykonaniafundamentów na poszczególne budynki z uwzględnieniem powierzchni zabudowy, głębokości wykopu iobecności stropu nad garażami podziemnymi. Przyjęte założenia oraz otrzymane wyniki znajdują się nadołączonym wydruku  z arkusza kalkulacyjnego.2) Drugą okolicznością jest pomniejszenie wartości poszczególnych budynków o wartość sprzedawanychpo arbitralnie ustalonej przez spółdzielni stawce garaży podziemnych i powierzchni usługowych. Totakże jest niekorzystne dla pozwanego, gdyż zmniejsza koszt wybudowania jedynie budynkówwielorodzinnych. Jednak pomimo również tej dyskryminującej sytuacji nie zmienia to końcowegorezultatu nadpłaty.3) Następną okolicznością, którą należy wziąć pod uwagę jest rozdzielenie kosztów ogólnychproporcjonalnie do powierzchni ogólnej pozostałej po odjęciu powierzchni garaży i powierzchniusługowej. Konieczne jest też wprowadzenie korekty na 50% bonifikatę za pozostawienie w staniesurowym strychów w domkach jednorodzinnych. Dopiero przy takich założeniach proporcjonalnedzielenie kosztów ogólnych jest poprawne.4) Ostatnią rzeczą, na którą pozwany zwraca uwagę jest pominięcie sumarycznej wartości robótdodatkowych, bowiem ich wartość jest pokrywana indywidualnie przez każdego z inwestorów zgodniez zakresem prac dodatkowych i robót zaniechanych. Końcowe rozliczenie także znajduje się nadołączonym wydruku z arkusza kalkulacyjnego.Po uwzględnieniu powyższych założeń oraz zakresu indywidualnych robót dodatkowych i zaniechanychwartość budynku zamyka się  kwotą 384 420,98 zł, podczas gdy pozwany wpłacił do spółdzielni 406 754,63.Tym samym nadpłata wynosi co najmniej 22.333, 65 zł. Co najmniej – ponieważ jest obliczona na podstawiedyskryminującego domów jednorodzinnych aneksu Nr 4 do umowy z inwestorem zastępczym.Niekorzystny dla pozwanego sposób obliczania wkładu budowlanego widać porównując na przykładkoszt metra kwadratowego budynków S1 i S5. Dzięki odliczaniu w budynku S5 wartości powierzchni usługowejcena metra w budynku S5 jest o 15% niższa, niż w budynku S1. A trzeba zauważyć, iż wybudowanie metra



kwadratowego wysokiego bloku wyposażonego w windy, z głębokim wykopem powinno być istotnie wyższe,niż metra kwadratowego jednopiętrowego budynku niepodpiwniczonego.Poniższe zdjęcia dobrze obrazują paradoksalność przyjętych przez Spółdzielnię zasad rozliczaniainwestycji w kontekście zasady, że powinny one odpowiadać rzeczywistym kosztom budowy przypadającymna lokal/segment konkretnego członka:

W pełni wykończone i wyłożone aglomarmurem
chody w budynkach wielorodzinnych według
zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą
kosztują ZERO zł za m2, ponieważ jednostką
rozliczeniową w budynkach wielorodzinnych jest
PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań).

Nierówny beton na schodach w segmentach
według zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą
kosztuj za m2 tyle, ile powierzchnia mieszkalna
(PUM) w budynkach wielorodzinnych.

Garaż podziemny w budynku wielorodzinnym
wyposażony w oświetlenie, automatyczną wentylację,
sterowane pilotem bramy i odwodnienie kosztuje ZERO
zł za m2 ze względu na postanowienie aneksu Nr 5 do
umowy z inwestorem zastępczym.

Strych w stanie surowym w segmentach – bez tynków,
szlichty, instalacji, ocieplenia  według uchwały Rady
Nadzorczej kosztuje za m2 tyle, ile powierzchnia
mieszkalna (PUM) w budynkach wielorodzinnych,
chociaż spółdzielnia zapłaciła inwestorowi zastępczemu
jedynie 50% stawki.

W załączeniu przedkłada się szczegółowe wyliczenia dot. rozliczenia inwestycji, z których wynika, że po stronie
Pozwanych występuje nadpłata, a nie niedopłata w zakresie rzeczywistych kosztów budowy. Wyliczenia zostały
podzielone na: 1) rozliczenie fundamentów; 2) prac wykonanych przez Stow. Bud. 1-rodzinnego „Stokrotka”; 3)
prac wykonanych przez firmę Fospol; 4) prac wykonanych przez pozostałych wykonawców; 5) prac dodatkowych
oraz 6) Podsumowanie wyliczeń.


