
ul. Dmochowskiego 2/400-427 Warszawatel.: (22) 403-61-67fax: (22) 403-61-68biuro@terlecki.netwww.terlecki.net

TERLECKI i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.j.z siedzibą w Warszawie przy ul. Dmochowskiego 2 lok. 4 (00-427 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowegowspólnicy: adw. Piotr Terlecki, r.pr. Anna Terlecka (spółka adwokacko-radcowska)KRS: 0000451251, REGON: 142562890, NIP: 701-025-59-46

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie

I Wydział CywilnyPl. Krasińskich 2/4/600-207 WarszawaPowódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze”
reprezentowana przez:r.pr. Monikę Piwońską(adresy w aktach sprawy)Pozwani: Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska-Sarata
reprezentowany przez:
adw. Piotr Terlecki(adresy w aktach sprawy)

sygn. akt: I ACa 262/16

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU
z rozprawy z dnia 6 maja 2016 r.Działając w imieniu Pozwanych (pełnomocnictwo w aktach sprawy), na podstawie art. 161 k.p.c.niniejszym składam do akt sprawy Załącznik do Protokołu w celu uzupełnienia i sprecyzowania mowykońcowej wygłoszonej na rozprawie z dnia 6 maja 2016 r., w szczególności z uwagi na fakt, że pismoprocesowe strony przeciwnej z dodatkową argumentacją zostało doręczone pełnomocnikowiPozwanych na dzień przed rozprawą (tj. 5 maja 2016 r.).

1) Uwagi ogólne:Pozwani złożyli swoje pismo na 21 dni przed pierwszą rozprawą, a strona przeciwna złożyła swojąreplikę dopiero w piątek przed długim weekendem (pomimo że miała bardzo długi czas – 65 dni odzłożenia pisma procesowego przez Powodów w dniu 29 lutego 2016 r. do 6 maja 2016 r. – na odniesieniesię do argumentacji Pozwanych w zw. z odroczeniem rozprawy w marcu 2016 r.), w rezultacie pismo tozostało doręczone do pełnomocnika Pozwanych na dzień przed rozprawą planowaną na 6.05.2016 r.W zw. z powyższym strona Pozwana podtrzymuje swoje stanowisko oraz wnioski w sprawie, ajednocześnie odnosząc się do ostatniego pisma procesowego Powódki podnosi, co następuje:
2) Przedawnienie roszczenia (10-letnie)Po pierwsze, Powódka wychodzi z błędnego aksjomatu, jakoby uchwała o rozliczeniu końcowymbyła ważna.Po drugie, Spółdzielnia pomija milczeniem podniesioną przez Pozwanych argumentację dot.wykładni in dubio contra proferentem, która ma istotne znaczenie w kontekście interpretacjinieprecyzyjnego określenia użytego w Umowie o „odbiorze wraz z infrastrukturą”. Powyższa kwestia makluczowe znaczenie dla oceny, w którym momencie nastąpił odbiór w rozumieniu Umowy (przyjmując
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interpretację na niekorzyść Powódki powinno się opowiedzieć za datą odbioru z 23.07.1999 r. albo z2000 r. kiedy wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie).Po trzecie, Spółdzielnia podnosi całkowicie niezasadne twierdzenie, jakoby par. 11 ust. 3 Umowywyznaczał termin 4-miesięczny w interesie finansującego i dlatego nie można zastosować art. 120 zd. 1k.c. Po pierwsze, zgodnie z wykładnią celowościową przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychzawierają regulację, że rozliczenie końcowe może wykazać zarówno nadpłatę, jak i niedopłatę. W tympierwszym przypadku oczywiste jest, że w interesie finansującego jest otrzymanie tej nadpłaty jaknajwcześniej, a przed rozliczeniem końcowym nie wiadomo przecież, czy powstanie nadpłata, czyniedopłata. Ponadto, także wykładnia literalna par. 11 ust. 2 Umowy wskazuje, aby przyjąć, że jużpierwszego dnia z 4-miesięcznego terminu Powódka mogła dokonać rozliczenia końcowego („Ostatecznykoszt budowy zostanie ustalony wg kosztu rzeczywistego w ciągu 4 miesięcy od daty odbioru domujednorodzinnego wraz z infrastrukturą”), a w par. 11 ust. 3 Umowy wskazuje się wprost, że w terminie30 dni powinna zostać uregulowana nadpłata/niedopłata przez Spółdzielnię/Nabywcę.Po czwarte, Powódka nie jest w stanie podnieść żadnego merytorycznego argumentu w kontekścieprzyjęcia jako daty rozliczenia pozwolenia na użytkowanie z 2000 r. (w szczególności w kontekściezwrotu umownego o odbiorze domku wraz infrastrukturą), podając jedynie niezrozumiały argument dot.kosztów jakichś ekspertów, które nie są związane z kosztami budowy. Przepisy prawa wyraźniewskazują, że do kosztów rozliczenia zaliczają się tylko koszty budowy, tak więc niezrozumiałe jest jakieinne koszty, możliwe do rozliczenia w trybie budowy spółdzielczej, po uzyskaniu pozwolenia naużytkowanie mogłaby jeszcze ponieść Spółdzielnia.
3) Wniosek o opinię biegłegoSformułowanie tezy dowodowej miało na celu, aby biegły nie koncentrował się na wyliczeniuniedopłaty, bo przecież może okazać się, że nie tyle niedopłata nie występuje, ale że wręcz występujenadpłata. Takie sformułowanie tezy dowodowej nie ma związku z roszczeniami Pozwanych wobecSpółdzielni, bo nie są one przedmiotem niniejszego sporu, ale jak biegły wykaże nadpłatę to oczywistejest, że powództwo powinno zostać oddalone w całości.
4) Nieważność/nieistnienie uchwały dot. rozliczenia końcowegoW uzasadnieniu wyroku SA w Warszawie z 2010 r., który utrzymał wyrok uchylający uchwały owyborze członków RN (w aktach sprawy), Sąd wyraźnie stwierdził, że podstawą podważenia uchwałbyło rażące naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązujących i postanowień statutu oraz żeargument Spółdzielni, iż Sąd powinien był uwzględnić apelację, bo kolejne czynność organów sanowaływw. naruszenia, był chybiony, bo orzeczenie ma skutek ex tunc, o czym expressis verbis pisze SądApelacyjny na str. 17 uzasadnienia.Zresztą między Stronami nie jest sporne, że uchwały zostały podważone ze skutkiem ex tunc.Sporne jest natomiast, że na tle wyroku SN (III CSK 150/10) rzekomo uchwała RN o zatwierdzeniusprawozdania finansowego była wiążąca, bo dopiero później zapadł wyrok podważający skład organu,który ją podjął.Spółdzielnia nie przedstawiła jednak szczegółowej analizy ww. wyroku SN, zapewne dlatego, że toco faktycznie stwierdził SN nie wpisywałoby się w koncepcję prezentowaną przez stronę Powodową:- po pierwsze, wyrok SN dotyczył innych przepisów, a mianowicie art. 425 k.s.h. mającego statuslex specialis (który expressis verbis wyłącza art. 189 k.p.c.);- po drugie, wyrok SN dotyczył innego stanu faktycznego, w którym RN (której skład zostałpóźniej podważony) wybrała zarząd, który dokonał zwołania WZ, które podjęło zaskarżone uchwały. SNstwierdził, że nie powinno się podważać uchwał innego organu (tj. WZ) w sytuacji, gdy nieznany byłjeszcze status prawny uchwał dot. wyboru zarządu, bo samo zwołanie WZ przez ten zarząd miało jedyniecharakter proceduralny i przez wzgląd na bezpieczeństwo obrotu nie powinno się tylko na takiejpodstawie podważać uchwał innego organu;
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- po trzecie, SN przyznał to co jest zresztą oczywiste, że podważenie takiej uchwały „wywieraskutek ex tunc, czyli niweczy byt prawny zaskarżonej uchwały od chwili jej powzięcia, prowadząc dotakiej sytuacji, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta” oraz, na tle art. 425 k.s.h. dodał, iż: „Trzebajednak podkreślić, że możliwość powołania się na ten skutek powstaje dopiero wtedy, gdy zostaniewydany prawomocny wyrok stwierdzający sprzeczność uchwały z ustawą”. Niezależnie, czy to drugietwierdzenie rozciągniemy na niniejszą sprawę (przez wzgląd na inną podstawę prawną oraz inny stanfaktyczny), to i tak należy wskazać, że wyrok o uchyleniu uchwał stał się prawomocny na dzień 10września 2010 r., a więc na długo przed złożeniem pozwu w niniejszej sprawie (tj. 6 czerwca 2011 r.).Tak więc Spółdzielnia Przy Metrze miała świadomość, że rozliczenie jest nieważne od 10 września 2010r., a pomimo tego nie podjęła żadnych prób sanowania tej sytuacji tylko złożyła pozew w oparciu onieważną/nieistniejącą uchwałę. Ponadto, niniejsza sprawa dot. uchwały merytorycznej podjętejbezpośrednio przez organ, którego skład został podważony, a nie o uchwałę podjętą przez inny organ,którego zwołanie nastąpiło przez organ, którego skład został podważony.Natomiast jeśli chodzi o drugą podstawę podważenia rozliczenia końcowego, to jest ona równieżtrafna. Należy zgodzić się z argumentacją SO w Warszawie dot. analogicznej sprawy sąsiada Pozwanych,zgodnie z którą RN nie posiadała ani kompetencji do uchwalania Regulaminów rozliczenia inwestycji(żaden punkt par. 76 Statutu nie dawał takiego uprawnienia), ani do zatwierdzenia samego rozliczeniakońcowego. W takiej sytuacji znajduje zastosowanie domniemanie kompetencji zarządu (§ 81 Statutu).Niezrozumiałe jest twierdzenie Spółdzielni, że to zarząd dokonał rozliczenia, skoro jego zatwierdzenie(którego częścią jest załącznik w postaci szczegółowego rozliczenia) wynika z uchwały RN nr 47/2001 z10 września 2001 r., załączonej do pozwu.Odnośnie argumentu, że nawet pomimo braku rozliczenia końcowego, i tak zostało ono dokonaneprzez biegłą sądową, w pełni aktualna pozostaje argumentacja Pozwanych dot. zarówno meritum opinii,jak i samej biegłej, zawarta w poprzednich pismach procesowych.
5) Zarzut dot. art. 488 k.c.Zgodnie z orzecznictwem SN (uchwała 7 sędziów SN z 31.1.2008 r., III CZP 49/07 o mocy zasadyprawnej) sąd II instancji nie jest związany zakresem zarzutów materialnoprawnych, tak więc wprzedmiotowej sprawie Sąd może także rozważyć zarzut naruszenia art. 488 k.c., na który zwrócił uwagęSO w Warszawie w analogicznej sprawie dot. sąsiada Pozwanych, jak również zarzutu z art. 490 k.c.(vide: uwagi poniżej).W przedmiotowej sprawie zasadne jest rozważenie faktycznej i prawnej niemożności świadczenia,do którego zobligowana jest Spółdzielnia na tle § 1, § 6 i § 7 Umowy (przeniesienia tytułuprawnorzeczowego do segmentu i gruntu) nie tylko na tle art. 488 § 2 k.c., ale także na tle art. 490 k.c.Zgodnie z tym przepisem strona może wstrzymać się z uiszczeniem świadczenia wzajemnego, jeśli stanmajątkowy drugiej strony wskazuje na to, że wątpliwe jest spełnienie przez nią świadczenia –Spółdzielnia od zawarcia umowy w 1997 r. do dnia dzisiejszego, czyli przez 19 lat, nie uzyskała tytułuprawnorzeczowego do gruntu, który umożliwiłby jej spełnienie świadczenia wzajemnego.Cytowane prze Powódkę orzecznictwo SN dotyczy sytuacji, w której spółdzielnia pod względemprawnym i faktycznym może w ogóle spełnić świadczenie na rzecz członka, co w niniejszej sprawie niewystępuje. Odnośnie załączonego wyroku w sprawie Państwa Winiarczyk należy wskazać, że stronaPozwana nie zgadza się z twierdzeniem zacytowanym przez Powódkę – SA w Warszawie w tamtejsprawie nie wziął pod uwagę tego, że umowa dzierżawy została zawarta na określony czas i w momenciejej wygaśnięcia członkowie nie będą posiadali żadnego tytułu prawnego zarówno do segmentów, jak igruntu. Sąd ten nie wziął także pod uwagę ww. argumentów dot. art. 488 oraz 490 k.c.
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- po trzecie, SN przyznał to co jest zresztą oczywiste, że podważenie takiej uchwały „wywieraskutek ex tunc, czyli niweczy byt prawny zaskarżonej uchwały od chwili jej powzięcia, prowadząc dotakiej sytuacji, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta” oraz, na tle art. 425 k.s.h. dodał, iż: „Trzebajednak podkreślić, że możliwość powołania się na ten skutek powstaje dopiero wtedy, gdy zostaniewydany prawomocny wyrok stwierdzający sprzeczność uchwały z ustawą”. Niezależnie, czy to drugietwierdzenie rozciągniemy na niniejszą sprawę (przez wzgląd na inną podstawę prawną oraz inny stanfaktyczny), to i tak należy wskazać, że wyrok o uchyleniu uchwał stał się prawomocny na dzień 10września 2010 r., a więc na długo przed złożeniem pozwu w niniejszej sprawie (tj. 6 czerwca 2011 r.).Tak więc Spółdzielnia Przy Metrze miała świadomość, że rozliczenie jest nieważne od 10 września 2010r., a pomimo tego nie podjęła żadnych prób sanowania tej sytuacji tylko złożyła pozew w oparciu onieważną/nieistniejącą uchwałę. Ponadto, niniejsza sprawa dot. uchwały merytorycznej podjętejbezpośrednio przez organ, którego skład został podważony, a nie o uchwałę podjętą przez inny organ,którego zwołanie nastąpiło przez organ, którego skład został podważony.Natomiast jeśli chodzi o drugą podstawę podważenia rozliczenia końcowego, to jest ona równieżtrafna. Należy zgodzić się z argumentacją SO w Warszawie dot. analogicznej sprawy sąsiada Pozwanych,zgodnie z którą RN nie posiadała ani kompetencji do uchwalania Regulaminów rozliczenia inwestycji(żaden punkt par. 76 Statutu nie dawał takiego uprawnienia), ani do zatwierdzenia samego rozliczeniakońcowego. W takiej sytuacji znajduje zastosowanie domniemanie kompetencji zarządu (§ 81 Statutu).Niezrozumiałe jest twierdzenie Spółdzielni, że to zarząd dokonał rozliczenia, skoro jego zatwierdzenie(którego częścią jest załącznik w postaci szczegółowego rozliczenia) wynika z uchwały RN nr 47/2001 z10 września 2001 r., załączonej do pozwu.Odnośnie argumentu, że nawet pomimo braku rozliczenia końcowego, i tak zostało ono dokonaneprzez biegłą sądową, w pełni aktualna pozostaje argumentacja Pozwanych dot. zarówno meritum opinii,jak i samej biegłej, zawarta w poprzednich pismach procesowych.
5) Zarzut dot. art. 488 k.c.Zgodnie z orzecznictwem SN (uchwała 7 sędziów SN z 31.1.2008 r., III CZP 49/07 o mocy zasadyprawnej) sąd II instancji nie jest związany zakresem zarzutów materialnoprawnych, tak więc wprzedmiotowej sprawie Sąd może także rozważyć zarzut naruszenia art. 488 k.c., na który zwrócił uwagęSO w Warszawie w analogicznej sprawie dot. sąsiada Pozwanych, jak również zarzutu z art. 490 k.c.(vide: uwagi poniżej).W przedmiotowej sprawie zasadne jest rozważenie faktycznej i prawnej niemożności świadczenia,do którego zobligowana jest Spółdzielnia na tle § 1, § 6 i § 7 Umowy (przeniesienia tytułuprawnorzeczowego do segmentu i gruntu) nie tylko na tle art. 488 § 2 k.c., ale także na tle art. 490 k.c.Zgodnie z tym przepisem strona może wstrzymać się z uiszczeniem świadczenia wzajemnego, jeśli stanmajątkowy drugiej strony wskazuje na to, że wątpliwe jest spełnienie przez nią świadczenia –Spółdzielnia od zawarcia umowy w 1997 r. do dnia dzisiejszego, czyli przez 19 lat, nie uzyskała tytułuprawnorzeczowego do gruntu, który umożliwiłby jej spełnienie świadczenia wzajemnego.Cytowane prze Powódkę orzecznictwo SN dotyczy sytuacji, w której spółdzielnia pod względemprawnym i faktycznym może w ogóle spełnić świadczenie na rzecz członka, co w niniejszej sprawie niewystępuje. Odnośnie załączonego wyroku w sprawie Państwa Winiarczyk należy wskazać, że stronaPozwana nie zgadza się z twierdzeniem zacytowanym przez Powódkę – SA w Warszawie w tamtejsprawie nie wziął pod uwagę tego, że umowa dzierżawy została zawarta na określony czas i w momenciejej wygaśnięcia członkowie nie będą posiadali żadnego tytułu prawnego zarówno do segmentów, jak igruntu. Sąd ten nie wziął także pod uwagę ww. argumentów dot. art. 488 oraz 490 k.c.
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***Reasumując, zgodnie z optyką Spółdzielni Pozwani powinni obecnie zapłacić dodatkowo kwotyrzędu ok. 65.521,74 zł wraz z odsetkami rzędu 119.778,68 zł (a nawet kwoty większe o 25.556,39 złwraz z odpowiednimi odsetkami, bo Spółdzielnia również wniosła apelację od wyroku Sądu I instancji),pomimo że w oczywisty sposób, jak zostało to wykazane w pismach procesowych (co potwierdził wanalogicznej sprawie inny skład orzekający) i tak Pozwani nadpłacili względem rzeczywistych kosztówbudowy de facto finansując częściowo budowę domów wielorodzinnych, a Spółdzielnia nie możezapewnić im świadczenia wzajemnego w postaci tytułu prawnorzeczowego do segmentu i gruntu od 19lat i nic nie zapowiada, że będzie kiedykolwiek mogła. Tak więc po zakończeniu okresu umowydzierżawy zawartej z Gminą, segment Pozwanych stanie się jej własnością. W tym kontekście takżezasady współżycia społecznego przemawiają za oddaleniem powództwa w całości.Mając powyższe na względzie, wnoszę jak w petitum.
________________________
adw. Piotr Terlecki
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