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Pismo powódki - uwagi do opinii biegłego

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze, w wykonaniu zobowiązania tut.
Sądu z dnia 16.05.2017 r., doręczonego pełnomocnikowi powódki w dniu 18.5.2017 r. do 
zajęcia stanowiska wobec opinii biegłego mgr inż. Jacka Łazowskiego z dnia 15. maja 2017 r., 
niniejszym:

1) wnoszę o sporządzenie pisemnej uzupełniającej opinii biegłego, w której biegły 
ustosunkuje się do zarzutów powódki zawartych w niniejszym piśmie i wyliczy kwotę 
niedopłaty do wkładu budowlanego obciążającego pozwanych przy czym w swoim 
wyliczeniu:

a) uwzględni koszt budowy garażu (niedopłata będzie odnosiła się do kosztów 
wybudowania segmentu łącznie z garażem);

b) uwzględni poniesione przez Spółdzielnię koszty udokumentowane dowodami w 
postaci księgowań P-451 na kwotę 114.939,40 zł. i P-452 na kwotę 66.776,75 
zł.;

c) ustali wartość całej inwestycji Migdałowa I bez pomniejszenia jej o odsetki 
uzyskane od lokat bankowych w wysokości 821.242,48 zł.

2) wnoszę o wezwanie biegłego na rozprawę.
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Poniżej wskazuję na szczegółowe zastrzeżenia powódki wobec opinii biegłego mgr inż. Jacka 
Łazowskiego z dnia 15 maja 2017 r.

1.
Bezzasadne pominięcie kosztów budowy garaży w inwestycji S-l.

Niedopłata do wkładu budowlanego, jakiej powódka żąda w niniejszym postępowaniu 
dotyczy budowy całego segmentu tj. segmentu w ramach którego znajduje się także garaż. 
Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem biegłego, iż "interesuje nos koszt budowy tylko 
segmentu" gdyż takie rozumowanie zakłada, że Spółdzielnia postawiła pozwanym do 
dyspozycji dom, ale bez garażu, co jest założeniem oczywiście nieprawdziwym. Spółdzielnia 
kwestionuje wyliczoną przez biegłego wartość kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej 
domu z uwagi na przyjęcie do wyliczeń niewłaściwych kryteriów dot. powierzchni 
segmentów poprzez nieuwzględnienie w podziale kosztów powierzchni garażów. 
Całkowicie niezrozumiałe dla powódki jest wykreślenie ze wzoru służącego biegłemu do 
wyliczeń kosztu budowy garażu, gdyż w rzeczywistości Spółdzielnia poniosła przecież ten 
koszt i powinien on zostać rozliczony z pozwanymi, tak jak został rozliczony ze wszystkimi 
finansującymi inwestycję Migdałowa 1 (wszystkie segmenty mają garaże).

Wnoszę aby biegły wyjaśnił stwierdzenie na stronie 6 że "wyłączenie kosztów budowy garaży 
dla S-l I ponowne obciążenie tymi kosztami właścicieli segmentów nie spowodowało by 
różnicy w cenie segmentu w porównaniu z zasadą rozliczeń opisywaną przez biegłego", gdyż 
jest ono całkowicie niezrozumiałe dla strony powodowej.

Spółdzielnia podtrzymuje stanowisko, iż powierzchnie garaży w segmentach należy wliczać 
do powierzchni użytkowej nazywanej „pum". Przytoczony przez biegłego na str. 3 w pkt. e) 
fragment Zasad rozliczania inwestycji, w których mowa o „pominięciu powierzchni garaży i 
stanowisk postojowych wbudowanych w budynek" dotyczy wyłącznie miejsc postojowych w 
garażach wielostanowiskowych w budynkach S2, S3, S4, S5 tj. takich garaży, które znajdują 
się w przyziemiu budynków, posiadających więc wspólny fundament i przegrody budowlane.

Garaże w segmentach (SI) nie są "wbudowane w budynek" tak jak ma to miejsce w 
budynkach wielorodzinnych i garażach podziemnych. Stanowią one natomiast samodzielne 
budynki trwale związane z gruntem, posiadają fundamenty, dach, ściany rozdzielające. Dla
wygody osób w nich zamieszkałych zostały skomunikowane z budynkiem mieszkalnym przez 
pomieszczenie techniczne. Niewiadomo z jakich względów należało by pominąć te 
powierzchnie, wszak nie jest tak, że garaże występują tylko w budynkach wielorodzinnych, a 
w segmentach ich już nie ma. Pozwanym postawiony został do dyspozycji dom wraz z 
garażem, co nie ulega niczyjej wątpliwości. Zaprezentowane przez biegłego założenie 
powoduje, że w koszcie budowy segmentów nie został wyliczony koszt budowy garaży w 
sposób prawidłowy -  koszty pośrednie i ogólne nie zostały w ogóle przypisane do tych 
powierzchni.

Sposób rozliczeń kosztów zaprezentowany przez biegłego powoduje, że koszty pośrednie i 
ogólne obciążają wyłącznie lokale mieszkalne, bez uwzględnienia garaży (i lokali 
użytkowych).
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W tym miejscu wnoszę, aby biegły sporządził pisemna uzupełniającą opinię, w której 
uwzględni koszt budowy garażu i wyliczy niedopłatę wkładu budowlanego pozwanych w 
taki sposób, że będzie odnosiła się ona do kosztów wybudowania segmentu łącznie z 
garażem.

Powódka podnosi w tym miejscu, że w umowie nr 210 z dnia 23.08.1997 r. o budowę domu - 
pozwani akceptowali planowane koszty budowy lm2 powierzchni garażu na poziomie 
kosztu budowy lm 2 powierzchni lokalu. Zgodnie z § 10 ust. 2 powołanej umowy: "Koszty 
budowy domu jednorodzinnego WRAZ Z GARAŻEM stanowić będzie iloczyn powierzchni 
tego domu oraz kwoty W związku z powyższym nie powinno ulegać wątpliwości, że do 
rozliczenia wkładu budowlanego zastosowano tożsame z tą umową zsumowanie 
powierzchni domu i garażu.

2 .
Nieuwzględnienie kosztów potwierdzonych dokumentami księgowymi tj. PK-451 i PK - 452.

Biegły nie uwzględnił w rozliczeniu kosztów wynikających z PK-451 z dnia 30.08.2001 r. na 
kwotę 114.939,40 zł i PK-452 z dnia 452 na kwotę 66.776,75 zł, uzasadniając, że Spółdzielnia 
nie była uprawniona do zaliczenia ww. pozycji do rozliczenia końcowego inwestycji, które 
winno się opierać wyłącznie na rzeczywistych kosztach.

W pierwszym rzędzie wskazuję, że biegły popada w sprzeczność z jednej strony nie zaliczając 
powyższych kwot, a z drugiej strony twierdząc w opinii iż: "przecież kwoty z PK-451 i PK -452 
nie wynikajg z jakichś kosztorysów tylko z rozliczenia kwot przewidzianych na zrealizowanie 
poszczególnych elementów w procesie ich wykonania".

Powódka wskazuje, że w niedługim czasie od prośby biegłego, Spółdzielni nie udało się 
dotrzeć do dokumentacji z tak odległego okresu, celem udokumentowania poniesionego 
wydatku (np. fakturą), nie mniej nie może to świadczyć o braku poniesienia określonego 
kosztu. Idąc tokiem rozumowania biegłego, gdyby archiwum Spółdzielni uległo zniszczeniu 
(np. wskutek pożaru) i Spółdzielnia nie mogła przedstawić ani jednej faktury, to oznaczało by 
że Spółdzielnia w ogóle pozbawiona jest roszczenia o zapłatę wkładu budowlanego za 
wzniesiony segment. Biegły w niniejszej sprawie miał właśnie dokonać wyliczenia wkładu do 
zwrotu ustalając rzeczywiście poniesione koszty a nie tylko takie które mają potwierdzenia w 
fakturach/rachunkach. Skoro biegły potwierdził, że segment został wzniesiony (m.in. na 
podstawie oględzin osiedla), posiada wymaganą infrastrukturę (PK-451) oraz kanalizację 
teletechniczną, a wokół jest zieleń (PK - 452), to niezrozumiałe dla powódki jest pomijanie 
tych określonych kategorii kosztów.

Powódka podtrzymuje stanowisko zgodnie z którym niezaliczenie tych kosztów do 
rozliczenia jest całkowicie bezzasadne. Gdyby kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć co, sieć 
wodociągowa, gazowa, energetyczna, kanalizacja teletechniczna i zieleń nie były wykonane 
w całości, nie zostałyby odebrane przez właściwe służby - MPWiK, Gazownię, Zakład 
Energetyczny etc., a Spółdzielnia nie uzyskałaby decyzji Gminy zezwalającej na użytkowanie 
osiedla. Oczywiste jest, że te elementy zostały wykonane w całości, a koszty zostały 
poniesione. Wbrew temu co twierdzi biegły, nie można pomijać tychże kosztów, przy czym 
co szczególnie istotne, biegły skwitował to wyłącznie jednym stwierdzeniem, iż "powyższe
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tezy należy uznać za całkowicie błędne". Biegły dalej wprawdzie potwierdza, iż "nie ma 
sprzeczności w fakcie, że np. sieci infrastruktury zostały odebrane przez odpowiednie służby", 
nie mniej i tak biegły nie widzi konieczności zaliczenia kosztów wykonania tychże prac do 
rozliczenia inwestycji.

Wnoszę aby w uzupełniającej opinii biegły uwzględnił dowody w postaci księgowań P-451 na 
kwotę 114.939,40 zł. i P-452 na kwotę 66.776,75 zł.

Niezależnie od powyższego powódka nadmienia, że wartość tych robót stanowiła przecież 
zobowiązanie wobec wykonawcy i chociażby z tego tytułu należało uwzględnić je w 
rozliczeniach.

3.
Uwzględnienie odsetek od lokat terminowych.

Na stronie 23 opinii biegły wskazuje, że wartość całej inwestycji "Migdałowa I" należy 
zmniejszyć m.in. o odsetki uzyskane od lokat bankowych od wolnych środków wpłaconych 
przez osoby finansujące inwestycję tj. odsetki w kwocie 821.242,48 zł. Biegły twierdzi, że 
takie pomniejszenie jest "oczywiste", przy czym uzasadnienie biegłego zawarte w opinii, 
które ma potwierdzać ową "oczywistość" jest całkowicie nieprzystające do realiów sprawy.

Po pierwsze, zatwierdzone Zasady rozliczania kosztów inwestycji nie przewidywały 
konieczności rozliczenia odsetek od lokat bankowych w sposób w jaki wyliczył to biegły i 
pomimo że biegły bazował na tychże Zasadach, jego opracowanie jest z nimi w tej części 
sprzeczne.

Po drugie, umowa z pozwanymi w żadnym miejscu nie przewidywała, że odsetki od lokat 
bankowych mają zostać ostatecznie rozliczone z nabywcami lokali. Pomiędzy stronami 
niniejszego procesu nie były dokonywane żadne ustalenia, które miały uregulować kwestię 
odsetek od lokat Spółdzielni (w istocie były to środki własne Spółdzielni).

Po trzecie wreszcie, jeśli chodzi o inwestycję Migdałowa I, inwestujący dokonali wpłat w 
łącznej wysokości 45.212.947,90 zł natomiast Spółdzielnia dokonała płatności na rzecz 
wykonawcy na łączną kwotę 47.786.288,83 zł. Powyższe oznacza, że Spółdzielnia 
zaangażowała własne środki w wysokości 2.573.340,93 zł., które m.in. pochodziły z odsetek 
uzyskanych od lokat bankowych (I). Biegły otrzymał od Spółdzielni tabelę, z której wynikają 
powyższe dane, jednak całkowicie bezzasadnie pominął je w swojej opinii (nie dołączając 
tabeli do opinii). Na dowód powyższego, powódka składa w załączeniu kopię zestawienia 
przygotowanego przez służby księgowe Spółdzielni (Załącznik nr 1).

Biegły w żaden sposób nie wyjaśnił skąd wynika obowiązek zaliczania tychże odsetek do 
rozliczenia kosztów inwestycji i potraktował Spółdzielnię niejako jak instytucję finansową, 
która miała za zadanie oprocentować środki i zwrócić je w ramach rozliczeń indywidualnych. 
Podkreślam, że w sytuacji w której Spółdzielnia nie założyłaby takich lokat i nie uzyskała by 
odsetek (w istocie Spółdzielnia nie miała takiego obowiązku), finansujący nie mieli by 
przecież żadnego roszczenia względem Spółdzielni - nie było by żadnej podstawy na której 
mogli by takie roszczenie opierać.
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Nadto konsekwentnie umyka biegłemu okoliczność, iż poszczególni członkowie Spółdzielni 
dokonywali wpłat w różnym okresie - a nawet - z powodu braku środków, inwestycja była 
finansowana przez osoby które w niej nie uczestniczyły. Równe pomniejszenie kosztów 
budowy każdego 1 m2 powoduje, że odsetki niejako wracają do członków, którzy 
nieterminowo płacili raty. Prowadzi to do pokrzywdzenia tych członków, którzy finansowali 
budowę swoich lokali dłużej, wnosili wyższe raty i wnosili je terminowo kosztem tych 
członków którzy przystąpili do inwestycji w późniejszym czasie, płacili mniejsze raty lub byli 
w zwłoce z płatnościami.

Spółdzielnia stanowczo sprzeciwia się twierdzeniom biegłego w opinii, które sugerują co 
najmniej niechętny stosunek do strony powodowej (w tym punkcie, na stronie 23): 
"powódka przeczy samo sobie i sama nieświadomie dowodzi, że rozliczenie inwestycji 
Migdałowa I zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zostało sporządzone 
nierzetelnie, a kwota dopłaty do wkładu, której żąda od Pozwanych jest błędna i zawyżona". 
Powódka podnosi, że co do odsetek od lokat tj. kwoty w wysokości 821.242,48 zł. o której 
mowa w niniejszym punkcie, biegły wskazał wyłącznie na OCZYWISTOŚĆ ich rozliczenia nie 
mniej nie przytoczył ŻADNEJ podstawy, z jakiej wynikać miała by owa oczywistość 
uwzględnienia tychże odsetek w ramach rozliczenia inwestycji.

W tym punkcie wnoszę, aby biegły w uzupełniającej pisemnej opinii wyliczył kwotę 
niedopłaty do zapłaty przez pozwanych, przy czym jeśli chodzi o wartość całej inwestycji 
Migdałowa I, aby nie pomniejszał jej o odsetki uzyskane od lokat bankowych w wysokości 
821.242,48 zł.

* * *

Niezależnie od powyższego, powódka 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. Ostatecznie biegły wyliczył - w dwóch wariantach - wkład budowlany 
do zwrotu w wysokości 70.520,91 zł. oraz 73.430,62 zł., nie mniej i tak jest to wartość 
powstała w wyniku zaniżenia rozliczenia o wartości, o jakich mowa w niniejszym piśmie. W 
związku z powyższym, niezbędne jest sporządzenie pisemnej uzupełniającej opinii, w której 
biegły odniesie się do wskazanych zarzutów i przygotuje opinię w oparciu o rzeczywiste 
koszty poniesione na budowę segmentu pozwanych a więc także garażu i udokumentowane 
koszty potwierdzone PK - 451 i PK-452. Jednocześnie zasadne jest, aby biegły nie uwzględniał 
odsetek od lokat bankowych, z uwagi na brak jakiejkolwiek podstawy do takiego zabiegu.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:
-  potwierdzenie nadania pisma do pełnomocnika pozwanych
-  tabela obejmująca informację dotyczącą uzyskanych odsetek od lokat - Załącznik nr 1

W ybity
Monika Piwońska, 
radca prawny
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Informacja dotycząca uzyskanych odsetek od lokat oraz odsetek od rachunku inwestycyjnego na który Dyty 
wnoszone zaliczki na wkład budowlany w zadaniu inwestycyjnym Migdałowa I .

ROK

Kwota wniesionych 
zaliczek na wkład 
budowlany

Kwota uzyskanych 
odsetek od lokat

Kwota uzyskanych 
odsetek od rachunku i 
od nieterminowych 
w noszonych zaliczek

D okanane płatności 
na rzecz wykonawcy - 
Stokrotka

Pozostałe płatności 
( prowizja, opłata 
manipulacyuna)

Kwota lokaty nie 
rozliczonej na 31 
grudnia danego 
roku

Stan rachunku 
inwestycyjnego na 
31 grudnia 
danego roku

1996 3 257 691,36 0,00 0,00 500 000,00 2,71 0,00 2 757 688,65
1997 6 030 029,41 527 819,42 117 818,05 7 017 550,00 48 407,47 1 500 000,00 867 398,06

Razem 
rok 96 i 
97 9 287 720,77 527 819,42 117 818,05 7 517 550,00 48 410,18 1 500 000,00
Uwaga : stan wniesionych zaliczek pomiejszonych o płatności na 31.12.1997r wynosi : 2 367 398,06 zł.

Informacja dotycząca rachunku inwestycyjnego na który były
wnoszone zaliczki na wkład budowlany w zadaniu inwestycyjnym Migdałowa I, Migdałowa Dl i Centrum Natolin

ROK

Kwota wniesionych 
zaliczek na wkład 
budowlany 
Migdałowa 1

Kwota wniesionych 
za liczek na wkład 
budowlany 
Migdałowa III

Kwota wniesionych 
za liczek  na wkład 
budowlany "Centrum 
Natolin"

Dokanane płatności 
na rzecz wykonawcy - 
Stokrotka Migdałowa I

Dokanane 
płatności na rzecz 
wykonawcy - 
Migdałowa III

D okanane 
płatności na 
rzecz wykonawcy 
- Centrum Natolin

W olne środki 
MigdałowaI (1 -3 )

W olne środki 
Migdałowa III 
(2-5)

W olne środki 
Centrum Natolin 
(3-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1998 25 543 091,71 4 565 555,94 9 868 002,98 27 139 473,94 1 500 000,00 8 620 000,00 -1 596 382,23 3 065 555,94 1 248 002,98
1999 9 913 330,33 17 356 108,86 6 458 209,78 13 129 264,89 12 588 842,25 7 526 007,88 -3 215 934,56 4 767 266,61 -1 067 798,10
2000 468805,09 23447278,94 309068,16 0 24 721 614,78 283 405,33 468 805,09 -1 274 335,84 25 662,83

Razem 35 925 227,13 45 368 943,74 16 635 280,92 40 268 738,83 38 810 457,03 16 429 413,21 -4 343 511,70 6 558 486,71 205 867,71

Z powyższego zestawienia wynika, że na zadanie inwestycyjne Migdałowa I dokonano wpłat w wysokości : 45 212 947,90 żł 
natomiast w ww okresie spółdzielnia dokonała płatności na rzecz wykonawcy następującą kwotę : 47 786 288,83 zł.
Wniosek : Spółdzielnia ww okresie inwestycji zaangażowała własne środki w wysokości: 2 573 340,93 zł.

UWAGA: IX Oddz. PKO S.A. udzielił Spółdzielni kredytu na budowę lokali użytkowych w wysokości : 1 600 000,00 zł. 
Kredyt udzielono na okres od 20.07.200 lr do 20.06.2002r.
Koszty obsługi kredytu wyniosły : 284 716,18 zł. ( w tym; prowizja l,l% - 17 600,00 zł; koszt udzielenia kredytu - 2 893,15 zł 
akt notarialny: 1854,40 zł; Ubezpieczenie kredytu : 64 000,00 zł; opłata skarbowa - i blankiety wekslowe - 1615,00 zł; 
odsetki od kredytu 2001r - 127 743,83 zł;_odsetki od kredytu do 20.06.2002r - 69 009,80 zł).


