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1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA OPINII.

1.1. Zleceniodawca.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny 

Plac Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowi pismo Sądu Apelacyjnego w Warszawie I 

Wydział Cywilny z dnia 21.06.2017 r.

1.3. Cel i zakres opracowania.
Cel i zakres opracowania określony został w treści w/w pisma Sądu. Opinię 

uzupełniającą należy sporządzić na okoliczność odniesienia się do zarzutów 

zawartych w piśmie procesowym Pozwanych z dnia 30.05.2017 r. oraz w piśmie 

procesowym Powódki z dnia 01.06.2017 r.

1.4. Inne źródła informacji.
-  Akta sprawy II ACa 262/16,

-  Akta II C 1154/00,

-  Opinia autorstwa biegłego z dnia 15.05.2017 r.

2. ODNIESIENIE SIE DO ZARZUTÓW STRON POSTĘPOWANIA DO OPINII Z DNIA 

15.05.2017 r.
Ze względu na charakter pism procesowych Stron i sposób formułowania zarzutów 

do „Opinii”, biegły zmuszony był do ustosunkowania się do całości treści 

omawianych pism.

2.1. Pismo Procesowe Pozwanych z dnia 30 maja 2017 r.
Ad. a) - str. 1 pisma (k. 836)
Pozwani kwestionują „Opinię” w całości, jednak w dalszej części swojego pisma nie 

odnoszą się merytorycznie do wszystkich jej treści, a ich tezy stanowią powtórzenie 

treści ich wcześniejszych pism procesowych, które zawarte były w aktach sprawy, 

a które, po szczegółowej analizie, biegły odrzucił.
Ad. b) - str. 1 pisma (k. 836)
Sporządzając „Opinię” biegły oparł się na treściach wynikających z przekazanych 

mu akt sprawy - opinii Stanisława Kujawy w nich nie było, więc jej ewentualna 

analiza nie była możliwa. Poza tym, biegły samodzielnie wybiera z akt sprawy te 

dokumenty, które są jego zdaniem ważne dla opracowania opinii, a dodatkowo 

występuje do Stron o ich uzupełnienie, jeśli stwierdzi, że dla pełnego rozpatrzenia
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problemu jest to konieczne - miało to miejsce i w tym przypadku. Należy także 

stwierdzić, że biegły wykonuje swoje zadanie samodzielnie, przez co należy 

rozumieć, że jakakolwiek opinia prywatna przedstawiona przez Strony nie musi być 

przez niego traktowana jako materiał dowodowy, z którym biegły powinien się 

zgodzić.

Abstrahując od powyższego, biegły przedstawia własną analizę przedmiotowej 

opinii i stwierdza:

-  opinia ta nie dotyczy identycznego w porównaniu z należącym do Pozwanych 
segmentu, jak twierdzą Pozwani - opiniowany segment jest segmentem 

narożnym, o innej powierzchni chociażby poddasza,

-  w swojej opinii St. Kujawa nie wylicza w żaden sposób kosztów budowy 

segmentu, który analizował. Podaje on koszt budowy 1 m2 domu z garażem i z 

wyłączeniem poddasza w wysokości 1500 zł/m2, a koszt budowy poddasza - 750 

zł/m2, które to koszty były określone wstępnie w pierwszej umowie podpisanej 

przez Pozwanych ze Spółdzielnią „Przy Metrze”, nie odzwierciedlają natomiast 

rzeczywistych kosztów, które na budowę segmentu zostały poniesione,

-  biegły zwraca uwagę, że w rozliczeniu Pana St. Kujawy koszty obejmują także 

powierzchnię garażu,

-  obliczenie wartości wkładu budowlanego z uwzględnieniem obniżenia o 50% 

ceny 1 m2 poddasza w stosunku do ceny reszty powierzchni segmentu było 

zgodne z zapisami umowy na budowę domu zawartej przez właściciela 

opiniowanego segmentu ze Spółdzielnią (dot. także takiej umowy zawartej przez 

Pozwanych), nie jest to jednak metoda, którą miał przyjąć biegły przy 

sporządzaniu „Opinii”,

-  opinia St. Kujawy zawiera w swojej treści ocenę stanu technicznego 

poszczególnych elementów budynku po jego wykonaniu, nie dotyczy ona jednak 

budynku Pozwanych, nie może być więc uwzględniona w tym zakresie przy 

określaniu kosztów jego budowy. Biegły informuje także, że jego zdaniem koszt 

budowy obiektu to jedno, a koszt likwidacji stwierdzonych wad to zupełnie inne 

zagadnienie. Gdy stwierdza się wady kupionego budynku należy zgłosić je do 
sprzedającego z żądaniem ich likwidacji - następuje to w ramach gwarancji i 

rękojmi - tymi problemami biegły się nie zajmował,

-  Pan St. Kujawa włączył do swojej opinii problematykę kar umownych za 

niedotrzymanie przez Spółdzielnię terminu przekazania budynku zgodnie z 
umową z przyszłym właścicielem. Biegły ponownie zwraca uwagę, że miał
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określić rzeczywiste koszty budowy budynku Pozwanych, z których wynikała 

wprost odpowiedź na pozostałe kwestie określone w postanowieniu Sądu. 

Rozpatrywanie problematyki ewentualnych kar umownych należnych Pozwanym 

od Spółdzielni na podstawie wiążącej te strony umowy nie było zadaniem 

biegłego, który pozwala sobie zwrócić uwagę na fakt, że kary umowne za 

przekroczenie terminu wykonania budynków zostały wykonawcom przez 

Spółdzielnię naliczone i o ich wartość biegły pomniejszył koszty budowy, co 

pomniejszyło jednocześnie wartość wkładu budowlanego, który wnieść powinni 
Pozwani („Opinia” - pkt 2.4.; str. 23; drugi wiersz od góry).

Podsumowując, opinia Pana St. Kujawy nie może stanowić podstawy do zmiany 

stanowiska biegłego przedstawionego przez niego w jego „Opinii”. Nie jest to 

materiał, który mógłby być wykorzystany przy rozpatrywaniu zagadnień 

narzuconych biegłemu w postanowieniu Sądu.

Ad. c) - str. 1 pisma (k. 836)
ad. i. (a) - ustosunkowanie do zastrzeżeń i wyliczeń zawartych w piśmie

procesowym w dalszej części opinii uzupełniającej,

ad. i. (b) - ustosunkowanie do opinii St. Kujawy przedstawiono powyżej,

ad. i. (c) - żądanie Pozwanych przeprowadzenia wyliczeń przy przyjęciu p.u.m. w

wysokości 2.066 m2.

Żądanie to jest nieuprawnione. Biegły przedstawił w „Opinii” szczegółowe 

wyjaśnienie dotyczące sposobu dojścia przez niego do wielkości poszczególnych 

powierzchni użytkowych.
Najpierw, w pkt. 2.1. na str. 3-5 „Opinii” biegły przeprowadził analizę rozumienia 

pojęcia „p.u.m.” zgodnie z treścią Uchwały Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn.

14.05.1998 r. (k. 154-158), a następnie wyjaśnił, jakie i dlaczego przyjął w 

rozliczeniu wartości p.u.m., pisząc (cytat w całości):
„W tym miejscu biegły musi stwierdzić, że jednoznaczne określenie tych wartości 

nie jest na podstawie akt sprawy możliwe, można jedynie przyjąć dane 

orientacyjne. Wynika to z istnienia poważnych rozbieżności między rozliczeniami 

powierzchni zatwierdzonymi przez Zarząd Spółdzielni Uchwałami z dnia

21.03.2000 r. (k*. 712- 719) dla budynków S-2 -  S-5 oraz przyjętymi do rozliczeń z 

lokatorami dla budynku S-1 (k*. 711 -  powierzchnie na dzień 12.09.2001 r.), a 

powierzchniami określonymi w Decyzji Nr 245/D/00/MU o pozwoleniu na 

użytkowanie z dn. 15.03.2000 r. (k. 186). Dodatkowo w Decyzji tej, dla budynku 
S-5, liczona jak dla pozostałych obiektów powierzchnia całkowita nie stanowi sumy
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pow. użytkowej, garaży i usług -  różnica wynosi około 360 m2 pow. użytkowej. 

Poza tym dane z Decyzji nie wydają się wiarygodne, ponieważ podane w niej 

powierzchnie po wykonaniu budynków są tożsame z powierzchniami wynikającymi 

z projektu, co z oczywistych względów nigdy nie może mieć miejsca.

W świetle powyższego biegły przyjął do dalszych analiz i wyliczeń dane przyjęte 

przez Spółdzielnię do rozliczeń z właścicielami lokali wszystkich pięciu budynków 

(pomiary po wykonaniu obiektów). Powierzchnię garaży S-1 przyjęto z 

konieczności z Decyzji Nr 245/D/00/MU, czyli z projektu. ”
W dalszej kolejności w pkt. 2.2. na str. 7-10 „Opinii” biegły przeprowadził analizę 

rozumienia pojęcia „p.u.m.” zgodnie z treścią Uchwały nr 46/2001 z dnia 27 

sierpnia 2001 r. Dane do obliczenia p.u.m. biegły przyjął zgodnie z zasadami 

przyjętymi w pkt. 2.1. „Opinii” i cytowanymi wyżej.

Biegły zwraca uwagę, że podana przez Pozwanych wartość p.u.m. dla budynku S1 

w wysokości 2.066 m2 nie obejmuje całej powierzchni budynku, co jasno wynika z 

zestawień powierzchni, tak opracowanych przez Spółdzielnię, jak i zamieszczonych 

w decyzji Nr 245/D/00/MU o pozwoleniu na użytkowanie. W „Opinii” na str. 4 biegły 

wyjaśniał dlaczego w przypadku budynku jednorodzinnego nie ma tzw. powierzchni 

„wspólnych”, których nie wliczałoby się do p.u.m., dlatego nie można odliczyć z tej 

powierzchni: schodów wewnętrznych, korytarzy, poddasza użytkowego itp., jak 

chcą Pozwani. Dlatego dla dokonania rozliczeń przyjęto w „Opinii” całą 

powierzchnię budynku S1 pomniejszoną zgodnie z zasadami Uchwał Rady 

Nadzorczej Spółdzielni o powierzchnię garaży („Opinia” - str. 7 i 11 - wartość 

2.830,72 m2 przyjęta do podziału kosztów ogólnych i pośrednich na budynki S1- 

S5). Dla wyliczenia wartości budowy 1 m2 budynku S1 przyjęto całą powierzchnię 

budynku wraz z garażami w wysokości 3.080,32 m2, co wyjaśnione zostało 

szczegółowo w „Opinii” (garaże nie były sprzedawane oddzielnie i przynależały do 

każdego segmentu).

ad. i. (d) - sugestia Pozwanych, że koszty wykonania wykopów i stanu zerowego 

powinno się podzielić na budynki w proporcjach wynikających z kosztorysu 

opracowanego dla tych robót dla wszystkich budynków.
Biegły nie uważa takiego stanowiska Pozwanych za słuszne. Było ono już zawarte 

we wcześniejszych pismach Pozwanych, które znajdowały się w aktach sprawy -  

biegły je analizował i uznał za błędne.

Jest faktem, że w fakturze nr 5/09/98 z dn. 01.09.1998 r. wystawionej przez firmę 

„Stokrotka” i w przynależnym do niej protokole odbioru nie podzielono kosztów
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wykonania wykopów i stanu zerowego na poszczególne budynki i podziału tego 

należało dokonać samodzielnie przy rozliczaniu zadania.

W tabeli nr 1 na str. 13 „Opinii”, pod pozycją 1 w kolumnie 6, dotyczącej kosztów 

ogólnych i pośrednich biegły wpisał koszty wykonania wykopów i stanu zerowego 

poniesione dla wszystkich budynków, jednak tylko wstępnie. Koszty te nie były 

rozliczane przez biegłego na budynki w taki sam sposób, jak rzeczywiste koszty 

ogólne i pośrednie, czyli z zastosowaniem metodologii przyjętej przez Spółdzielnię 

-  nie podzielił ich w proporcji p.u.m. Przedmiotowy podział został przeprowadzony 
przez biegłego w pkt. A na str. 20 i 21 „Opinii”, z uwzględnieniem danych 

wynikających z harmonogramów robót załączonych do akt sprawy - kwoty z 

harmonogramów były podstawą do rozliczeń z wykonawcą robót. Na zakończenie 

w/w pkt. A „Opinii” biegły napisał: „Zdaniem biegłego podany wyżej sposób 

podziału zafakturowanych bez rozbicia na poszczególne budynki wartości prac za 

wykonanie wykopów oraz stanu „zero” jest jedynym możliwym do zastosowania, 

gdyż poszczególne roboty dotyczące konkretnych budynków rozliczane były w 

trakcie realizacji inwestycji w stosunku do kwot wynikających z harmonogramów, a 

nie w proporcjach powierzchni użytkowych, i w fakturze nr 5/09/98 koszty powinny 

być odpowiednio rozbite, czego jednak nie zrobiono. Pozostałe kwoty kosztów 

pośrednich i ogólnych z poz. 1 tabeli (roboty przygotowawcze i nadzory) należy 

rozdzielić na budynki S1-S5 w sposób podany w punktach B i C.”

Uzupełniając powyższe trzeba zwrócić uwagę na to, że umowna wartość robót 

podlegająca rozliczeniu nie była wyliczana na podstawie jakiegokolwiek kosztorysu, 

tylko określana była w oparciu o odpowiednią powierzchnię budynków oraz 

przyjęty, założony koszt wykonania 1 m2 tej powierzchni -  odrębnie dla budynku S1 

i dla pozostałych budynków od S2 do S5. Tak ustalone sumaryczne wartości 

wszystkich robót, dotyczące nie tylko samych budynków, ale także sieci i całego 

zagospodarowania terenu, zostały dla potrzeb rozliczeń częściowych między 

Spółdzielnią a wykonawcą podzielone na poszczególne elementy robót i wpisane 

do harmonogramów. Obecnie, rozliczając roboty i dzieląc koszty na budynki, nie 

można pominąć wartości wynikających z harmonogramów, jak chcą Pozwani. 
Zmuszeni bylibyśmy wtedy do przyjęcia, że konieczny jest de facto inny sposób 

rozliczenia całego zadania, niż wynikający z metodologii przyjętej przez 

Spółdzielnię, a metodologii tej Pozwani przecież nie kwestionują.

Analizując zakres wykopów i robót stanu zero dla poszczególnych budynków 

Pozwani pomijają przy tym, że np. ogrodzenie działek przynależnych do budynku
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S1 służy tylko konkretnym właścicielom nieruchomości, czyli 16 segmentów tego 

budynku. Oczywistym jest, że koszt realizacji ogrodzeń musiał być włączony w 

koszty budowy segmentów (proporcjonalny rozdział na każdy element), więc 

porównywanie przez Pozwanych wprost zakresu tylko robót stanu zerowego czy 

wykopów jest błędne.

Ad. 1); 2) i 3) -  Uwagi ogólne -  str. 2 pisma (k. 837)
Treści skierowane do Sądu, nie mające bezpośredniego związku z tezami 

postanowienia Sądu, na podstawie którego biegły opracował „Opinię”.
Ad. 4) -  Uwagi ogólne -  str. 2 pisma (k. 837)
Biegły uważa, że w zasadach rozliczeń, na których miał się oprzeć biegły pojęcie 

powierzchni użytkowej mieszkalnej (a nie powierzchni użytkowej, jak piszą 

Pozwani), zostało sprecyzowane w sposób wystarczający dla sporządzenia „Opinii” 

-  szczegóły, w tym analizę co wchodzi do tej powierzchni odrębnie dla budynku 

jednorodzinnego, a co dla wielorodzinnego, oczywiście z dodatkowym 

uwzględnieniem zasad przyjętych przez Spółdzielnię, podano w pkt. 2.1. i 2.2. 

„Opinii”.
Zdaniem biegłego nie ma wewnętrznej sprzeczności polegającej na zestawieniu w 

tezie dowodowej dwóch pojęć, tj. „ustalenia rzeczywistych kosztów budowy domu” 

oraz „oparcia się o obowiązujące w powodowej Spółdzielni zasady rozliczania 

inwestycji budowlanych...”. Sąd sprecyzował dokładnie, które to miały być zasady, 

biegły nie miał co do tego wątpliwości. Kolejne zmiany tych zasad zostały przez 

biegłego opisane i uwzględnione -  przyjęto w jedyny możliwy sposób, że treść 

zasad ustalona ostatecznie Uchwałą Nr 46/01 (k. 161) zawierała w sobie wszystkie 

wcześniej wprowadzane zmiany, co wynika wprost z analiz przeprowadzonych w 

pkt. 2.2. „Opinii”.
Problem ewentualnej niezgodności zasad przyjętych przez SM Przy Metrze z art. 

18 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych nie był przez biegłego rozpatrywany, 

nie wymagała tego teza dowodowa zawarta w postanowieniu Sądu. Biegły zwraca 

tu tylko uwagę, że w w/w artykule Ustawy nie ma zapisu wprost nakazującego 

rozliczanie wkładu budowlanego według rzeczywistych kosztów przypadających na 
budowę konkretnego metra kwadratowego lokalu/domu nabywanego przez 

członka, jak to piszą Pozwani -  biegły nie wie skąd Pozwani wywodzą swoje ostre 

tezy.

Ad. 5) -  Uwagi ogólne -  str. 3 pisma (k. 838)
Ten punkt pisma Pozwanych nie dotyczy treści „Opinii”. Rozpatrywanie kwestii
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ewentualnego przedawnienia roszczeń Powódki w stosunku do Pozwanych nie 

leży w gestii biegłego.
Ad. 1. -  Uwagi szczegółowe -  str. 3 pisma (k. 838)
Biegły odrzuca w całości zarzuty Pozwanych do jego „Opinii”, zawarte w tym 

punkcie ich pisma pod literami a.-e. Przede wszystkim Pozwani powinni się 

zdecydować, czy biegły nie wykonał, czy ewentualnie wadliwie wykonał 

postanowienie Sądu, gdyż stanowi to zasadniczą różnicę przy formułowaniu ocen, 

a poza tym oceny powinny być merytoryczne i poparte konkretnymi dowodami, ze 
wskazaniem konkretnych treści opinii -  Pozwani tego nie czynią, używając 

ogólnikowych określeń, które zresztą wprowadzają Sąd w błąd.

Poniżej szczegółowe wyjaśnienia biegłego.

Ad. a.
Nie jest prawdą, że biegły nie ustalił „rzeczywistych kosztów budowy domu 

jednorodzinnego”. Koszty te wyliczono wariantowo, zgodnie z zaleceniem Sądu, w 

pkt. 2.4. „Opinii”, gdzie stwierdzono:
Wariant I -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn.

14.05.1998 r.:

Koszt budowy domu jednorodzinnego Pozwanych z uwzględnieniem robót 

dodatkowych i zaniechanych:

2.437,08 zl/m2 x 193,08 m2 -  5.165,24 zl + 11.889,37 zl = 477.275,54 zl brutto 

Wariant II -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 46/2001 Rady Nadzorczej z dn.

27.08.2001 r.:

Koszt budowy domu jednorodzinnego Pozwanych z uwzględnieniem robót 

dodatkowych i zaniechanych:

2.452,15 zl/m2 x 193,08 m2 -  5.165,24 zl + 11.889,37 z! = 480.185,25 zl brutto 

Żądanie Pozwanych by uwzględniać w rozliczeniach zastrzeżenie, że dom do nich 

nie należy, może tylko dziwić. Koszt budowy nie zależy przecież od uregulowania 

problemu własności.

Ad. b.
Nie jest prawdą, że biegły nie ustalił „kosztów budowy jednego metra 
kwadratowego powierzchni użytkowej domu”. I w tym przypadku koszty te 

wyliczono wariantowo w pkt. 2.4. „Opinii”, gdzie podano:
Wariant I -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn.

14.05.1998 r.:
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Koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku S-1 

(wg wzoru z pkt. 2.1. „Opinii”):

7.662.684,90 - 339.045,42 + 183.357,77
------------------------------------------------------- = 2.437,08 zł brutto/1 m2

3.080,32

Wariant II -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 46/2001 Rady Nadzorczej z dn.

27.08.2001 r.:

Koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku S-1 

(wg wzoru z pkt. 2.1. „Opinii”):

7.709.104,91 - 339.045,42 + 183.357,77
-------------------------------------------------------= 2.452,15 zł brutto/1 m2

3.080,32

I tutaj żądanie Pozwanych by uwzględniać w rozliczeniach zastrzeżenie, że dom do 

nich nie należy, nie ma uzasadnienia.

Ad. c.

Wbrew twierdzeniu Pozwanych biegły określił kwotę niedopłaty do wkładu 

budowlanego jaki uiścili Pozwani -  wyliczenia w pkt. 2.4. „Opinii”. Oczywiście, jak 

wynika z treści „Opinii”, uczynienie tego według zasad określonych przez 

Spółdzielnię z daty pozwolenia na budowę nie było możliwe, ze względu na brak 

na tę datę ustalonych zasad -  pierwsze pojawiły się w związku z Uchwałą Nr 21/98 

Rady Nadzorczej z dn. 14.05.1998 r. Powyższe nie może stanowić zarzutu o 

błędach w „Opinii”.

Ad. d.

Biegły nie obliczył niedopłaty do wkładu budowlanego błędnie w żadnym z dwóch 

wariantów. „Dojście” biegłego do odpowiednich kwot niedopłat wskazanych w pkt.

2.4. „Opinii” zostało szczegółowo i jasno w niej opisane. Biegły nie zmienia zdania 

w tej kwestii i nie koryguje żadnych swoich obliczeń.

Ad. e.
Biegły po raz kolejny przypomina, że nie miał oszacować wartości robót dla 

segmentu Pozwanych z uwzględnieniem zasad podawanych przez Pozwanych, ale 

w oparciu o konkretne, wskazane przez Sąd, zasady obowiązujące w Spółdzielni. 
Próba uwzględniania w obliczeniach Pozwanych powierzchni całkowitej budynków 

S1-S5 stanowi kolejne wprowadzanie Sądu w błąd -  należało uwzględniać 

konkretnie opisane w zasadach Spółdzielni powierzchnie użytkowe mieszkań a nie 
powierzchnie całkowite budynków, co też biegły uczynił.
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Pisząc, że „...biegły po prostu przepisał rozliczenie wskazane mu przez 

Spółdzielnię” stanowi poważne nadużycie ze strony Pozwanych. Biegły wykorzystał 

posiadane dokumenty, o których część poza aktami sprawy sam do Spółdzielni 

wystąpił, dokonał ich analizy i sporządził załączone do „Opinii” zestawienia według 

własnych obliczeń i sprawdzeń. Wynika to wprost z treści całej „Opinii” i z 

porównania wyliczeń biegłego z wyliczeniami Spółdzielni. Brak umiejętności 

sformułowania merytorycznych uwag do przedstawionego przez biegłego 

opracowania nie może usprawiedliwiać próby dyskredytacji biegłego w oczach 

Sądu.

Ad. 2. -  Uwagi szczegółowe -  str. 3 i 4 pisma (k. 838-839)
Biegły nie zgadza się z przedstawionymi w tym punkcie pisma Pozwanych 

wyliczeniami „rzeczywistego kosztu wybudowania metra kwadratowego w osiedlu 

Migdałowa I”, ponieważ:

-  W „Opinii” nie miał być określony „koszt wybudowania metra kwadratowego w 

osiedlu”, ale „koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej 

domu Pozwanych”,

-  Przyjęcie przez Pozwanych, że należy obliczyć koszt budowy 1 metra 

kwadratowego dla całego osiedla spowodowało, że wszystkie obliczenia 

Pozwanych są obarczone błędem,

-  Zauważyć należy, że Pozwani najpierw kwestionowali opinię biegłego w całości, 

a w tym punkcie powołują się na zawarte w niej obliczenia i kwoty, co świadczy o 

całkowitym braku konsekwencji w działaniach Pozwanych (część treści pkt. 2 

przed tabelą 1 i tabela),

-  Pozwani operują pojęciem powierzchni całkowitej, natomiast zasady 

obowiązujące w Spółdzielni, na których miał się oprzeć biegły mówiły o 

rozliczeniu z uwzględnieniem powierzchni użytkowej mieszkań i to szczegółowo 

opisanej,

-  W treści na str. 3 pisma, zawartej między tabelami 1 i 2, Pozwani tworzą własne 

zasady obliczeń, których biegły zastosować nie miał -  nie są zgodne z zasadami 

określonymi przez Spółdzielnię. Powierzchnia użytkowa, którą należało przyjąć 
do rozliczenia kosztów pośrednich i ogólnych inwestycji opisana była w zasadach 

Spółdzielni i taką powierzchnię biegły w obliczeniach uwzględnił,

-  Zasady rozliczania inwestycji obowiązujące w Spółdzielni mówiły o bezpośrednim 
przydzieleniu kosztów budowy do poszczególnych budynków, jeśli będzie to 

możliwe, i o podziale kosztów pośrednich i ogólnych na budynki w proporcjach
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p.u.m., którego zasady ustalania podawały przedmiotowe zasady. To powoduje, 

że nie można rozliczać budowy osiedla Migdałowa I w sposób podany przez 

Pozwanych -  trzeba ustalić koszt budowy budynku S1 i dalsze obliczenia dla 

segmentu Pozwanych prowadzić z uwzględnieniem tylko tego kosztu -  takie 

podejście do problemu zaprezentował w „Opinii” biegły.

Podsumowując, dla wykazania swoich racji, Pozwani tworzą własne zasady 

rozliczania inwestycji Migdałowa I, nie mające nic wspólnego z zasadami, na 

których miał się w swojej „Opinii” oprzeć biegły.
Ad. 3. -  Uwagi szczegółowe -  str. 4 pisma (k. 839)
W tabeli 3 Pozwani przyjmują do swoich obliczeń powierzchnię segmentu po 

korekcie w wysokości 169,73 m2, gdy wcześniej, w tabeli 2, powierzchnia budynku 

S1 w wysokości 3.112,20 m2, zawierała w sobie pełną powierzchnię poddasza 

użytkowego (nie strychu, jak piszą Pozwani) -  takie zróżnicowanie powierzchni w 

różnych miejscach obliczeń nie może mieć miejsca -  należy mieć świadomość, że 

albo „zginęło” w obliczeniach Pozwanych 25,27 m2 powierzchni ich segmentu, za 

które nie wiadomo kto miałby zapłacić, albo w tabeli 2 zawyżono powierzchnię 

budynku S1, by zmniejszyć maksymalnie koszt 1 metra kwadratowego (abstrahując 

od tego, że metoda obliczeń przyjęta przez Pozwanych jest błędna).

Ad. 4. -  Uwagi szczegółowe -  str. 4 i 5 pisma (k. 839-840)
Pisząc, że: „Biegły niepoprawnie zinterpretował pojęcie „powierzchni ogólnej” 

używanej w uchwałach 21/98, 13/2000 oraz 46/2001, co spowodowało błędne 

wyliczenie „ewentualnej niedopłaty”, Pozwani stawiają, w świetle tego, co miał 

zrobić biegły w opinii, tezy całkowicie nielogiczne.

Biegły przypomina, że zgodnie z treścią w/w uchwały 21/98:
„pum (powierzchnia użytkowa mieszkań)” -  oznacza powierzchnię użytkową 

mieszkań i lokali użytkowych w poszczególnych budynkach i razem, wg pomiaru na 

dzień oddania obiektu do użytkowania, z pominięciem powierzchni garaży i 

stanowisk postojowych wbudowanych w budynek, oraz powierzchni ogólnej 

budynku, do której zalicza się powierzchnie:

-  klatek schodowych,

-  holi,

-  pralni,

-  suszarni,

-  wózkowni,

-  komór zsypowych,
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-  poddaszy,

-  piwnic,

-  pomieszczeń technicznych,

-  balkonów,

-  loggi,

itp.
Tak więc po pierwsze, należało wziąć pod uwagę interpretację powierzchni ogólnej 

podaną w uchwale, a po drugie, gdyby przyjąć znaczenie powierzchni ogólnej w 
rozumieniu cytowanego przez Pozwanych wyroku WSA, to pum. miałby wartość 

równą „zero” a nawet ujemną. Biegły pozostawia propozycje Pozwanych bez 

komentarza.

Dlaczego licząc p.u.m. nie odliczono w przypadku segmentu: klatki schodowej, 

poddasza i pomieszczenia technicznego, biegły pisał w „Opinii” na jej 4-tej stronie. 

Dodatkowo wyjaśnia, że schody wewnętrzne w domu jednorodzinnym to nie klatka 

schodowa a poddasze jest użytkowe i stanowi część domu mieszkalnego 

Pozwanych -  nie są to pomieszczenia czy powierzchnie ogólne.

Obliczona w „Opinii” powierzchnia p.u.m. dla budynku S1 w wysokości 2.830,72 m2 

(dla celów rozliczenia inwestycji zgodnie z zasadami określonymi uchwałami) 

wynika z zasad określony przez Spółdzielnię, więc jest prawidłowa.
Jak już biegły wskazywał wcześniej w niniejszej „Opinii uzupełniającej”, podany w 

fakturze rozliczeniowej koszt budowy stanu „0” został przez biegłego na 

poszczególne budynki rozpisany - zarzut Pozwanych nieuprawniony.

Ad. 5. -  Uwagi szczegółowe -  str. 5 pisma (k. 840)
Do opinii autorstwa Stanisława Kujawy biegły odniósł się wyżej na str. 2 niniejszej 

„Opinii uzupełniającej” w pkt. Ad. b) - str. 1 pisma (k. 836).

2.2. Pismo Procesowe Powódki z dnia 01 czerwca 2017 r.
Ad. 1. - str. 2 i 3 pisma (k. 859-860)
Ponieważ biegły uważa, że z jakichś względów Powódka nie zrozumiała w pełni 

treści “Opinii”, wyjaśnia:

-  Pisząc w pkt. 2.1. na str. 5 „Opinii”: „W § 4 „Zasad ..." stwierdzono, że dla 
potrzeb rozliczenia kosztów zadania inwestycyjnego niezbędne jest między 

innymi określenie kosztu budowy garaży lub stanowisk postojowych 

wbudowanych w budynki. Dla potrzeb opracowania „Opinii" nie jest to jednak 

konieczne, gdyż interesuje nas koszt budowy segmentu nr 3 budynku S-1
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(segment należący do Pozwanego), w którym to budynku do każdego z 16-u 

segmentów przynależy garaż o takiej samej powierzchni i takim samym 

wykończeniu.”, biegły stwierdzał, że „interesuje nas koszt budowy segmentu nr 3 

budynku S1” (a nie, jak twierdzi Powódka, „interesuje nas koszt budowy tylko 

segmentu’) w znaczeniu, że segment to jego część podstawowa wraz z 

garażem, co znalazło swoje odbicie w ustaleniu ostatecznej wartości robót dla 

segmentu nr 3 -  biegły przemnożył wyliczony koszt budowy 1 m2 przez 

powierzchnię segmentu wraz z garażem,

W podziale kosztów ogólnych i pośrednich biegły nie uwzględniał powierzchni 

garaży budynku S1 ze względu na jednoznaczność zapisów „Zasad rozliczeń...” 

ustalonych w Spółdzielni. W „Zasadach...” mowa jest o nie uwzględnianiu przy 

obliczaniu p.u.m. powierzchni garaży i wbudowanych w budynki miejsc 

postojowych -  dla biegłego treści te są właśnie jednoznaczne (str. 3 i 4 „Opinii”), 

Wzór na ustalanie średniego kosztu budowy 1 m2 p.u.m. z § 6 „Zasad ...” (str. 5 

„Opinii”) w postaci:

Kb -  Kbg -  Krd + Krz
Skb = ------------------------------,

pum
gdzie: Kbg to koszt budowy garaży, a pum nie zawiera powierzchni garaży, ze 

względu na to, że zdaniem biegłego dotyczy budynków wielorodzinnych, biegły 

zmienił na (str. 6 „Opinii”):

Kb -  Krd + Krz
Skb = -----------------------

pu
gdzie: Kb to całkowity koszt budowy budynku S1 wraz z garażami, a pu -  

powierzchnia użytkowa budynku S1 łącznie z garażami.

Taka zmiana wzoru była uprawniona, gdyż rozliczany był w „Opinii” segment 

budynku S1, którego przyszli właściciele wnosili wkłady za budowę całych 

segmentów wraz z garażami, w odróżnieniu od przyszłych właścicieli w 

budynkach wielorodzinnych, którzy płacili odrębnie za lokale mieszkalne i 

ewentualnie garaże. Takie obliczenie wartości budowy 1 m2 budynku S1 nie 

pomija więc kosztów budowy garaży, obliczona dalej w „Opinii” wartość 
segmentu nr 3 budynku S1 także koszt budowy garażu uwzględnia,

Zastosowanie w/w pierwszego wzoru w przypadku budynku S1 było poza 

wszystkim niemożliwe, ponieważ z żadnego dokumentu rozliczeniowego 

Spółdzielni nie wynikało, jakie koszty na budowę garaży dla S1 poniesiono, o 

czym biegły pisał w „Opinii”.
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Stwierdzenie biegłego ze str. 6 „Opinii” mówiące, że „wyłączenie kosztów 

budowy garaży dla S-1 i ponowne obciążenie tymi kosztami właścicieli 

segmentów nie spowodowałoby różnicy w cenie segmentu w porównaniu z 

zasadą rozliczeń opisywaną przez biegłego’’ wydaje się jasne. Przyjmując, że 

koszt budowy 1 m2 budynku S1 bez garaży równy jest kosztowi budowy 1 m2 

garaży dla S1, wyliczenie tego kosztu najpierw bez uwzględnienia powierzchni 

garaży, a następnie przy wyliczaniu wartości pojedynczego segmentu dodanie 

wartości samego garażu, niczego w ustalaniu wartości segmentu z garażem nie 

zmienia,

-  Nie jest dla biegłego zrozumiałe, dlaczego Powódka podnosi, iż „Nie wiadomo z 

jakich względów należałoby pominąć te powierzchnie (garaży S1 -  dop. 

biegłego), wszak nie jest tak, że garaże występują tylko w budynkach 

wielorodzinnych, a w segmentach już ich nie ma.” Biegły rozpatrzył problem 

powierzchni garaży prawidłowo, ściśle z treścią „Zasad...” obowiązujących w 

Spółdzielni -  koszty pośrednie i ogólne zostały rozdzielone w stosunku do 

prawidłowych powierzchni,

-  Niezrozumiały jest zarzut, że sposób rozliczeń zaprezentowany przez biegłego 

powoduje, że koszty pośrednie i ogólne obciążają wyłącznie lokale mieszkalne, 

bez uwzględnienia lokali użytkowych. Przecież na stronie 7 „Opinii” wyraźnie 

pokazano, że zgodnie z Uchwałą Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn. 14.05.1998 r. 

do p.u.m. biegły wliczył powierzchnię lokali usługowych (użytkowych). 

Oczywiście w drugim przypadku, rozpatrując treść Uchwały nr 46/2001 z dnia 27 

sierpnia 2001 r., powierzchni lokali użytkowych do p.u.m. już nie można było 

wliczyć, gdyż zabraniały tego zapisy Uchwały.

Uwzględniając powyższe, biegły nie zgadza się ze zdaniem Powódki 

prezentowanym przez nią w analizowanym w tym miejscu punkcie jej pisma 

procesowego i nie widzi podstaw do zmiany swojego stanowiska prezentowanego 

w treści opracowanej przez niego „Opinii”.

Ad. 2. - str. 3 i 4 pisma (k. 860-861)
Biegły nie zmienia swojego stanowiska, co do nie uwzględnienia w rozliczeniu 
kosztów wynikających z PK-451 na kwotę 114.939,40 zł i PK-452 na kwotę 

66.776,75 zł. Biegły uzasadniał to stanowisko w uwadze do tabeli 1, na stronach 18 

i19 „Opinii” i powtarzanie tych treści uważa za zbędne.

Można jedynie dodać, że biegły oparł przecież swoje tezy także na wcześniejszych 
wyjaśnieniach Powódki co do tych kwestii, która obecnie wyjaśnienia te zmienia.
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Przykład, co by było gdyby dokumenty Spółdzielni uległy zniszczeniu np. wskutek 

pożaru jest chybiony -  trzeba by wtedy uznać, że rozliczenie inwestycji jest 

niemożliwe, lub szukać dokumentów u kontrahentów realizujących roboty.

Trzeba także stwierdzić, że dokumenty PK powstały dopiero w czasie rozliczania 

przez Spółdzielnię przedmiotowej inwestycji a nie w jej trakcie czy zaraz po jej 

zakończeniu - pozwolenie na użytkowanie uzyskano w marcu 2000 r., więc zgodnie 

z zasadami księgowanie kosztów powinno nastąpić przed tą datą.

Ad. 3. - str. 4 i 5 pisma (k. 861-862)
Biegły powtarza swoje stanowisko w kwestii konieczności zmniejszenia wartości 

całej inwestycji „Migdałowa I” podlegającej rozliczeniu z nabywcami lokali i domów 

jednorodzinnych w budynkach S-1 -  S-5 o kwotę 821.242,48 zł dotyczącą odsetek 

uzyskanych od lokat bankowych od wolnych środków wpłaconych przez osoby 

finansujące inwestycję, o czym pisał już na str. 23 „Opinii”.

Biegły nie zgadza się w całości z twierdzeniami Powódki z pkt. 3 jej pisma i 

wyjaśnia:

-  Tego, że przy rozliczaniu inwestycji biegły miał bazować na zatwierdzonych 

Zasadach, które nie przewidywały konieczności rozliczenia odsetek od lokat 

bankowych, a mimo to rozliczył te odsetki, nie można uznać za działanie 

niezgodne z Zasadami. Po prostu okazało się, że przedmiotowe Zasady takiej 

sytuacji nie przewidują, została ona w nich pominięta, co nie powinno mieć 

miejsca,

-  Wątpliwości Powodów mogą tylko dziwić, bo przecież problemów rozliczenia 

odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na wkłady budowlane oraz kar 

umownych od wykonawców robót Zasady także nie przewidywały, a mimo to 

Powódka kwoty te rozliczyła, uznając słusznie, że należy o nie odpowiednio 

zmniejszyć wartość należnych wkładów nabywców lokali. Biegły też rozliczył te 

dwie kwoty i tu Powódka nie widzi jakichkolwiek sprzeczności działań biegłego z 

Zasadami,

-  To, że umowa z Pozwanym w żadnym miejscu nie przewidywała, że odsetki od 

lokat bankowych mają zostać ostatecznie rozliczone z nabywcami lokali, nie ma 
tu żadnego znaczenia. Biegły pozwala sobie stwierdzić, że nie odnalazł w aktach 

sprawy potwierdzenia na dokonywanie przez Powódkę z Pozwanymi 

jakichkolwiek ustaleń, które miały uregulować nie tylko sprawę odsetek ale także 

kwestię rozliczenia inwestycji jako takiej,

15



-  Nie można zgodzić się z tezą Powódki, że odsetki od lokat bankowych dot. wpłat 

przyszłych właścicieli lokali finansujących budowę były środkami własnymi 

Spółdzielni. Były to środki wpłacających, ponieważ samo powstanie odsetek 

zaświadcza, że wpłaty mogły być dokonywane w terminach późniejszych niż to 

miało miejsce -  dotyczyły należności dla wykonawców, które nie były 

realizowane zaraz po dokonaniu rzeczonych wpłat. To każe uznać, że gdyby 

przyszli nabywcy lokali przetrzymywali kwoty wpłat na własnych kontach, to 

uzyskaliby odsetki na własny rachunek,

-  Biegły nie pominął w swojej „Opinii” tabeli stanowiącej załącznik do 

rozpatrywanego tu pisma procesowego Powódki -  wykorzystał ją w części, którą 

uważał za właściwą i ważną dla dokonywanych rozliczeń. Tabelę tę biegły 

otrzymał od Powódki wraz z innymi dokumentami (komplet przekazano Sądowi 

wraz z „Opinią”), jednak po stwierdzeniu, że wskazana w niej kwota odsetek 

dotyczy tylko lat 1996-97, wystąpił do Powódki o uzupełnienie danych o kolejne 

lata i otrzymał pełne rozliczenie odsetek, które załączył do „Opinii” -  zał. nr 6,

-  Biegły nie neguje, że w jakimś okresie, płatności dokonywane przez Spółdzielnię 

na rzecz wykonawcy, mogły być wyższe od wniesionych przez przyszłych 

nabywców zaliczek. Przecież po to dokonuje się ostatecznego rozliczenia 

inwestycji, by ustalić jakie kwoty nabywcy muszą ewentualnie dopłacić dla 

„wyzerowania” różnicy między wkładami i kosztami. Pamiętać należy, że oprócz 

sprzedaży lokali (w skali całego zadania inwestycyjnego) sprzedawać miano 

odrębnie także stanowiska postojowe wbudowane w budynki wielorodzinne oraz 

lokale użytkowe -  Powódka pomija w swoich tezach ten problem, a nie każdy 

nabywca lokalu w budynku wielorodzinnym nabywał stanowisko postojowe czy 

lokal użytkowy. Dodatkowo biegły uważa, że ewidentnie doszło do 

niedoszacowania przez Powódkę wysokości należnych w czasie realizacji 

zadania wpłat, które przy ostatecznym rozliczeniu zadania muszą być 

wyrównane -  konieczność zapewnienia środków na bieżące finansowanie 

inwestycji jest zadaniem Spółdzielni, problemy z tym związane powinny być poza 

przyszłymi nabywcami,

-  Biegły nie traktuje Spółdzielni jak instytucji finansowej, lecz jako jednostkę, której 

przyszli nabywcy powierzają swoje własne środki na budowę ich mieszkań i mają 

prawo oczekiwać, że będą one nie tylko wydatkowane ale także przetrzymywane 
w sposób uwzględniający ich interes. Nie złożenie przez Spółdzielnię
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przedmiotowych wkładów na lokatach bankowych pozwalałoby zdaniem biegłego 

na uznanie tego zaniechania za niegospodarność,

-  Nie umknęła biegłemu okoliczność, iż poszczególni członkowie Spółdzielni 

dokonywali wpłat w różnym okresie -  a nawet -  z powodu braku środków, 
inwestycja była finansowana z innych źródeł (nie przez osoby, które w niej nie 

uczestniczyły, jak uważa Powódka). Biegły przypomina, że na str. 24 „Opinii” 

pisał: „Podsumowując, biegły uważa, że odpowiednie zmniejszenie wartości 

inwestycji o kwotę 1.156.480,18 zł jest całkowicie zasadne. W związku z 
trudnością podziału tej kwoty przy uwzględnianiu kto kiedy i ile wpłacił oraz czy 

naliczano mu odsetki karne czy nie, zdaniem biegłego jedynym rozsądnym 

rozwiązaniem problemu podziału w/w kwoty będzie rozliczenie jej 

proporcjonalnie do powierzchni pum. każdego obiektu od S-1 do S-5. 

Poinformować należy przy tym, że „Zasady rozliczania inwestycji ...” 

obowiązujące w SM „Przy Metrze” rozpatrywanego problemu nie normowały.”

-  Cytując wyrwany z kontekstu fragment „Opinii” Powódka stwierdza w swoim 
piśmie, że „...stanowczo sprzeciwia się twierdzeniom biegłego w opinii, które 

sugerują co najmniej niechętny stosunek do strony powodowej...”. Biegły 

wskazuje, że cała treść jego „Opinii” jasno dowodzi, że opracował ją całkowicie 

bezstronnie i starał się o uzyskanie maksymalnej ilości dokumentów, które 

pozwoliłyby na rzetelne rozliczenie inwestycji. Nie zgadzanie się przez biegłego 

ze stanowiskiem którejś ze Stron postępowania nie może prowadzić do konkluzji, 

że biegły ma do niej niechętny stosunek. Biegły nie może zgodzić się z 

postępowaniem Powódki, która dla poparcia swojej niesłusznej całkowicie tezy 

używa wybiegu polegającego na cytowaniu pojedynczych, nawet nie zdań, ale 

ich części.
Poniżej biegły cytuje fragment z 23 i 24 str. „Opinii”, który stanowi nierozerwalną 

całość wyjaśnień biegłego tam zawartych (podkreślono cytat wybrany przez 

Powódkę):
„W„Apelacji ...” z dn. 17.07.2013 r. (k. 407-408; pkt I ppkt 4.) Powódka uważa, 

że zmniejszenie kosztów inwestycji o kwotę 1.156.480,18 zł jest bezzasadne, 
tłumaczy Ona swoje zdanie np. tym, że nie można odsetek bankowych od lokat 

rozliczać równo na wszystkich członków (biegły rozumie, że chodzi o przyszłych 

nabywców lokali), pomniejszając koszty budowy każdego 1 m2 równo, bo 

przecież poszczególni członkowie dokonywali wpłat w różnym okresie, czy nawet 

dochodziło do sytuacji, że z powodu braku środków inwestycja musiała być
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finansowana okresowo przez członków nie uczestniczących w inwestycji. Co do 

odsetek od nieterminowych płatności rat wkładu budowlanego, zdaniem Powódki 

równe pomniejszanie kosztów budowy każdego 1 m2 powoduje, że odsetki 

wracają w pewnej części do tych członków, którzy nieterminowo płacili raty, 

sugerując, że nie powinno to mieć miejsca. Natomiast odnośnie kar umownych 

od wykonawcy, Powódka pozwala sobie na stwierdzenie, że były to tylko kary 

naliczone ale nie ściągnięte przez Powódkę, gdyż wykonawca ogłosił upadłość, 

co miałoby implikować wniosek, że nie można rozliczać pomiędzy inwestujących 
członków nieściągniętych kar, gdyż nie stanowią elementu rzeczywistych 

kosztów (winno chyba być: elementu wpływającego na rzeczywiste koszty).

Biegły zwraca uwagę, że prezentując w „Apelacji...” takie stanowisko, Powódka 

przeczy sama sobie i sama nieświadomie dowodzi, że rozliczenie inwestycji 

„Migdałowa I" zatwierdzone przez Rade Nadzorcza Spółdzielni, zostało 

sporządzone nierzetelnie, a kwota dopłaty do wkładu, której żąda od Pozwanych 

jest błędna i zawyżona.

Przecież kwoty: odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 250.237,70 zł 

oraz kwota naliczonych wykonawcy kar umownych równa 85.000,00 zł, dające w 

sumie 335.237,00 zł, uwzględnione były w rozliczeniu inwestycji dokonanym 

przez Powódkę. Biegły przypomina, że na stronie 6 „Sprawozdania dotyczącego 

rozliczenia kosztów budowy Osiedla Migdałowa I ...” (k. 37), będącego 

załącznikiem do Uchwały Nr 47/2001 zatwierdzającej to rozliczenie (k. 31) 

napisano: „Ponadto Zarząd SM „Przy Metrze" podjął Uchwałę, aby na rzecz 

lokatorów zaliczyć kwotę 335.237,70 zł uzyskaną tytułem odsetek od 

nieterminowych wpłat zaliczek oraz kar umownych. W ten sposób koszt 1 m2 

PUM został obniżony o 18,15 zł.” Wartość 18,15 zł została wpisana przez 

Powódkę w tabeli rozliczeniowej (k. 41) w pozycji 59 „upust tytułem kar 

umownych” w ostatniej kolumnie, a w kolumnach dla poszczególnych budynków 

podano kwoty zmniejszenia ze znakiem minus -  wartości te policzone zostały 

wprost na podstawie stosunku powierzchni użytkowej każdego budynku do sumy 

powierzchni wszystkich budynków.”

Uwagi końcowe Powódki -  str. 5 pisma (k. 862)
Powódka pisze, że „...zwraca uwagę na fakt, że biegły w wielu miejscach swojej 

opinii skupił się raczej na subiektywnych odczuciach wobec opracowanego 

zagadnienia i samej Spółdzielni, a nie na tym, że Pozwani rzeczywiście nie uiścili 

wkładu budowlanego w całości. ”
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Biegły nie zgadza się z takimi stwierdzeniami, tym bardziej, że Powódka dla 

poparcia głoszonych przez siebie treści nie przedstawia żadnych konkretnych 

dowodów czy chociaż rzetelnych przykładów.

Zadać należy pytanie, na czym miało polegać skupienie się biegłego w trakcie 

sporządzania opinii na tym, że Pozwani rzeczywiście nie uiścili wkładu 

budowlanego w całości. Przecież biegły nie może przed opracowaniem opinii 

postawić sobie jakiejś tezy i za wszelką cenę dążyć do jej udowodnienia, 

szczególnie jeśli chodzi o rozliczanie inwestycji -  dla Powódki powinno to być 

oczywiste.

Biegły dokonał szczegółowej analizy dostępnych dokumentów, tak zawartych już w 

aktach sprawy, jak i tych, które uzyskał dodatkowo na swoje żądanie od Powódki. 

Prowadząc rozliczenie biegły do końca nie wiedział, jaki będzie jego wynik, co dla 

Powódki powinno być w związku z treścią „Opinii” oczywiste.

W świetle przedstawionych wyjaśnień, zarzuty zawarte w piśmie procesowym 

Pozwanych z dn. 30.05.2017 r. oraz w piśmie procesowym Powódki z dn. 01.06.2017 r., 

nie mogą być uznane przez biegłego za trafne i powodujące konieczność zmiany treści 

jego „Opinii”.

W związku z powyższym biegły podtrzymuje swoje stanowisko w omawianej 
sprawie, które przedstawił w „Opinii” z dnia 15 maja 2017 r.

Warszawa, 24.07.2017 r. Sporządził:

BIEGŁY , 
SĄDU OKRĘGOWEG'
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