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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 postanowienie Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 06.05.2016 r. zmienione postanowieniem z 

dnia 08.06.2016 r., oraz postanowienia z dn. 23.09.2016 r., 07.12.2016 r. i 

17.01.2017 r.

1.3. Cel i zakres opracowania.
Cel i zakres opracowania określony został w postanowieniach Sądu. Opinię 

należy sporządzić na okoliczność:

-  ustalenia rzeczywistych kosztów budowy domu jednorodzinnego pozwanych 

z uwzględnieniem robót dodatkowych i zaniechanych, w tym ustalenia 

kosztów budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu 

pozwanych oraz określenia kwoty ewentualnej niedopłaty do wkładu 

budowlanego jaki uiścili pozwani w oparciu o obowiązujące w powodowej 

spółdzielni zasady rozliczania inwestycji budowlanych SM „Przy Metrze" z 

daty pozwolenia na budowę oraz w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 46/2001 

z dnia 27 sierpnia 2001 r.”.

1.4. Inne źródła informacji.
-  Akta sprawy II ACa 262/16 -  4 tomy,

-  Akta II C 1154/00 -  5 tomów.

2. ODNIESIENIE SIE DO KWESTII WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIENIA SADU.
Uwaga: ponieważ dokumenty, na jakie będzie się powoływał w „Opinii” biegły, 

pochodzić będą z dwóch różnych źródeł, podając numery kart z akt sprawy 

stosowane będą następujące ich oznaczenia (przykładowo): 

dla akt sprawy II ACa 262/16 -  k. 100 
dla akt sprawy II C 1154/00 -  k*. 100

2.1. Ustalenie zasad rozliczania inwestycji budowlanych w SM „Przy Metrze” z 

daty pozwolenia na budowę.
Decyzja nr 735/D/97/MU o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na 

budowie Osiedla „Migdałowa I” datowana jest na dzień 20.08.1997 r. (k*. 612).
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Z akt sprawy nie wynika, że w chwili uzyskiwania w/w Decyzji SM „Przy Metrze” 

była w posiadaniu jakichkolwiek zasad rozliczania inwestycji budowlanych. Takie 

pierwsze zasady ustalono zgodnie z Uchwałą Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn. 

14.05.1998 r. (k. 154-158) i ten dokument biegły podda analizie w tym miejscu 

„Opinii”.

W głównej mierze biegły skupi się na ustaleniu, w jaki sposób zgodnie z w/w 

zasadami należy w niniejszej sprawie podzielić między poszczególne budynki 

koszty pośrednie i ogólne poniesione w związku z realizacją inwestycji, gdyż koszty 
bezpośrednie przypadające na każdy z budynków od S-1 do S-5 wynikają wprost z 

dokumentów rozliczeniowych, co zostanie wyjaśnione w dalszej części „Opinii”.

W § 1 ust. 2 „Zasad rozliczania kosztów inwestycji budowlanych” zapisano, że:

c) „koszty pośrednie” -  oznacza koszty budowy środków trwałych, towarzyszących 

budynkom, które to koszty, w ostatecznym rozliczeniu należy doliczyć do 

kosztów budowy budynków (koszty budowy infrastruktury podziemnej, stacji 

trafo, hydroforni, dźwigów, węzłów cieplnych, itp.),

d) „koszty ogólne’’ -  oznacza koszty ponoszone w związku z realizacją zadania, nie 

dające się odnieść bezpośrednio do poszczególnych środków trwałych,

e) „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,

-  poddaszy,

-  piwnic,

-  pomieszczeń technicznych,

-  balkonów,

-  ioggi,

-  itp.
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Biegły informuje, że według niego, powyższy wykaz powierzchni ogólnych odnosi 

się jedynie do budynków wielorodzinnych. W budynkach jednorodzinnych, a do 

takich należy zakwalifikować segmenty obiektu S-1, nie ma pomieszczeń tzw. 

ogólnych (w rozumieniu tzw. powierzchni „wspólnych”), gdyż wszystkie 

pomieszczenia w takim budynku służą jedynie jego właścicielowi, a nie ogółowi 

osób zamieszkujących w całym zespole, w tym przypadku szeregowym, i każde z 

pomieszczeń służy zaspokajaniu jedynie jego potrzeb. Do powierzchni, której nie 

należy uznać przy obliczaniu powierzchni użytkowej nazywanej „pum.” w 
przypadku budynku jednorodzinnego zaliczyć można zgodnie z treścią w/w pkt. e) 

jedynie garaże.

Powyższe tezy biegły stawia w związku z obowiązującymi określeniami, czym jest 

„mieszkanie” (dot. budynku wielorodzinnego), a czym budynek mieszkalny 

jednorodzinny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), mieszkanie to zespół 

pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony 

stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego 

pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z Ustawą prawo budowlane, to 

budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej 

niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku.

Biegły zwraca uwagę, że zgodnie z treścią pkt. e) „Zasad ...” garaże i stanowiska 

postojowe nie miały wchodzić w zakres powierzchni użytkowej mieszkalnej 
stosowanej przy rozliczeniach inwestycji, co zostało w „Zasadach...” opisane 

odrębnie od opisu pow. ogólnych. Czytając literalnie ten zapis, bez odnoszenia się 

do treści przepisów prawa i norm (analiza poprawności treści „Zasad ...” nie była 

zadaniem biegłego), nie należało w obliczeniach podziału kosztów pośrednich i 

ogólnych na poszczególne budynki uwzględniać powierzchni garaży z budynku S-1
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oraz powierzchni stanowisk postojowych wbudowanych w budynki S-2-S-5 oraz 

oczywiście innych powierzchni poza dotyczącymi mieszkań w budynkach S-2-S-5.

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 (segment należący do Pozwanego), w którym to budynku do każdego 
z 16-u segmentów przynależy garaż o takiej samej powierzchni i takim samym 

wykończeniu.

W rozdziale pn. „Etap II -  Rozliczenie kosztów pośrednich i ogólnych”, w § 5 

„Zasad ...” w ust. 2 ustalono, że „Jednostką rozliczeniową kosztów pośrednich i 

ogólnych jest 1 m2 pum. (powierzchni użytkowej mieszkań)/’ Znaczenie pum. 

należało oczywiście rozumieć zgodnie z § 1 ust. 2 pkt e) „Zasad ...”.

W ust. 3 § 5 ustalono, że „Koszty pośrednie są to koszty bezpośrednie środków 

trwałych towarzyszących budynkom dla prawidłowego ich funkcjonowania” i dalej 

„Rozliczenie kosztów pośrednich przebiega według zasady: - Koszty realizacji 

danego środka trwałego przejmują te budynki, którym środki te służą”. Tę zasadę 

biegły przyjął, przyporządkowując w Tabeli nr 1 w pkt. 2.3. „Opinii” poszczególne 

koszty pośrednie wynikające z faktur i innych dokumentów księgowych albo wprost 

do konkretnych budynków, albo pozostawił je w Tabeli 1 bez rozbicia, do podziału 

wraz z kosztami ogólnymi.
Zapis ust. 4 § 5 „Zasad ...” nakazywał: „Koszty ogólne zadania rozlicza się zawsze 

na wszystkie nowo budowane budynki, proporcjonalnie do ich pum.” I tu należy 

stosować zasadę określania pum. wskazaną w § 1 ust. 2 pkt e) „Zasad ...”.

W § 6 „Zasad ...” opisującym ustalanie średniego kosztu budowy 1 m2 pum., w ust.

2 podano wzór, według którego należy ten średni koszt wyliczać:

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

pum
gdzie:
Skb -  średni koszt budowy budynku

Kb -  koszt budynku (koszt budowy z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich, 

pośrednich i ogólnych przypadających na budynek)
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Kbg -  koszt budowy garaży lub stanowisk postojowych wbudowanych w 

budynki
Krd -  suma rzeczywistych kosztów robót dodatkowych w danym budynku

Krz -  suma skosztorysowanych kosztów zaniechań w danym budynku

pum -  suma m2 pum w danym budynku.

Ponieważ koszt budowy garaży dla budynku S-1 nie został określony -  nie 

dokonywano w czasie realizacji inwestycji wydzielenia tych kosztów -  a dodatkowo 

garaże przynależą do każdego segmentu i są identyczne, więc tyle samo 
kosztowało wybudowanie każdego z nich (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), z powyższego wzoru wykreślić trzeba wartość Kbg i zmienić wartość 

„pum” na „pu”, gdzie „pu” to powierzchnia użytkowa mieszkań powiększona o 

powierzchnię garaży w S-1.
Wzór do obliczenia średniego kosztu budowy budynku S-1 przybierze postać:

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

pu

By obliczyć koszt budowy budynku S-1 (Kb) z uwzględnieniem kosztów 

bezpośrednich, pośrednich i ogólnych przypadających na budynek, należy ustalić w 

pierwszej kolejności stosunek wielkości pum. dla budynku S-1 i budynków od S-1 

do S-5 razem, na dzień oddania ich do użytkowania.

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 

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.

6



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.

Obliczenie pum, dla celów podziału kosztów pośrednich i ogólnych (zgodnie z 

wcześniej omówionymi zasadami określonymi w Uchwale Nr 21/98 Rady

Nadzorczej z dn. 14.05.1998 r.): 
powierzchnia użytkowa S-1 razem z garażami 

powierzchnia garaży w S-1 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-2 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-3 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-4 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-5 

powierzchnia lokali usługowych S-5 

PUM S-1:

-3.080,32 m2

-  249,60 m2 

-1.922,94 m2 

-1.922,37 m2 

-6.666, 38 m2 

-4.317,99 m2
-  550,34 m2

3.080,32 -  249,60 = 2.830,72 m2 
PUM S-1 -  S-5:
3.080,32-249,60+1.922,94+1.922,37+6.666,38+4.317,99+550,34 = 18.210,74 m2

pu. dla obliczenia średniego kosztu budowy budynku S-1: 

powierzchnia użytkowa S-1 razem z garażami -  3.080,32 m2 (k*. 711)

2.2. Ustalenie zasad rozliczania inwestycji budowlanych w SM „Przy Metrze” w 

brzmieniu przyjętym uchwała nr 46/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Zanim Uchwałą nr 46/2001 (k. 161) Rada Nadzorcza Spółdzielni wprowadziła 

zmiany do „Zasad rozliczania kosztów inwestycji budowlanych w SM Przy Metrze”, 

ustalonych przez siebie Uchwałą Nr 21/98 z dn. 14.05.1998 r., podjęła ona inne 

uchwały zmieniające w/w „Zasady ...".

Uchwałą Nr 13/2000 z dnia 22.09.2000 r. (k. 159-159v.) zmieniono treść § 1 punkt 
2 podpunkt e) „Zasad...”, który otrzymał brzmienie:
e) pum. (powierzchnia użytkowa mieszkań) jest to suma powierzchni w metrach 

kwadratowych poszczególnych lokali mieszkalnych w całym zadaniu 

inwestycyjnym (lub budynku, w przypadku zadania jednobudynkowego), wg 

pomiaru na dzień oddania zadania do użytkowania.
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Do powierzchni użytkowej mieszkań nie zalicza się:

■ powierzchni garaży,

■ stanowisk postojowych,

• lokali użytkowych wbudowanych w budynek oraz powierzchni ogólnej 

budynku, do której zalicza się powierzchnie:

-  klatek schodowych,

-  holi,

-  pralni,

-  suszarni,

-  wózkowni,

-  komór zsypowych,

-  poddaszy,

-  piwnic,

-  pomieszczeń technicznych,

-  balkonów,

-  loggi,

-  oraz inne powierzchnie zaliczane do ogólnej powierzchni budynku 

używane przez mieszkańców budynku.

Zmianą tą wyłączono dodatkowo z powierzchni użytkowej mieszkań powierzchnię 

lokali użytkowych wbudowanych w budynki, pozostała treść praktycznie pozostała 

niezmieniona.

W ślad za powyższym, Uchwałą Nr 13/2000 zmieniono także postać wzoru z § 6

punkt 2 „Zasad...”, który otrzymał postać:
Kb -  Kbg -  Klu -  Krd + Krz

Skb = ----------------------------------------
pum

gdzie: „Klu” to koszt budowy lokali użytkowych wbudowanych w budynki. Pozostałe 

oznaczenia, jak w „Zasadach...” pierwotnych.

Zwraca się uwagę, że w budynek S-1 nie są wbudowane żadne lokale użytkowe, 
więc wzór na obliczenie średniego kosztu budowy budynku S-1 pozostaje w formie 

podanej w pkt. 2.1. „Opinii”.

Kolejna zmiana „Zasad rozliczania kosztów inwestycji budowlanych w SM Przy 

Metrze”, przyjętych Uchwałą Nr 21/98 RN, nastąpiła dn. 17.01.2001 r. Uchwałą Nr
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6/2001 (k. 160) Rada Nadzorcza wprowadziła nową treść § 6 ust. 3 „Zasad...”, 

który otrzymał brzmienie: „Rozliczenia średniego kosztu budowy dokonuje Zarząd, 

natomiast Rada Nadzorcza rozliczenie to zatwierdza. ”

Wprowadzone Uchwałą Nr 6/2001 zmiany treści „Zasad...” nie miały wpływu na 

sam sposób ustalenia średniego kosztu budowy.

Dnia 27.08.2001 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła ostatecznie Uchwałę Nr 

46/01 (k. 161), która dodawała do treści „Zasad...” nowe zapisy.
§ 1 ust. 2 uzupełniono o wyjaśnienie, co oznacza stwierdzenie „inwestycja 

budowlana”, któremu nadano brzmienie: „Inwestycja budowlana oznacza nakłady 

finansowe przeznaczone przez Spółdzielnię na budowę lub nabywanie budynków 

mieszkalnych, domów jednorodzinnych, lokali użytkowych oraz garaży, w tym także 

związane z tym urządzenia infrastruktury -  w szczególności węzły cieplne, place 

zabaw, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, powierzchnie biologicznie czynne, altanki 

śmietnikowe.” Pierwszy więc raz w treści „Zasad...” pojawiła się informacja, że 

dotyczą one także budowy domów jednorodzinnych. Jednak w ślad za tym nie 

uzupełniono tego dokumentu o wyjaśnienie, jak dla domów jednorodzinnych należy 

obliczać pum., co pozwala uznać, że „Zasady...” w tej kwestii się nie zmieniły i bez 

względu na rodzaj budynku nie wlicza się do pum. powierzchni garaży.

W § 6 „Zasad...” dodano nowy ustęp o treści: „Wprzypadku inwestycji, w których -  

ze względu na urządzenia techniczne i powierzchnie wspólne, służące 

mieszkańcom więcej niż 1 budynku -  ustalenie średniego kosztu budowy dla 

poszczególnych budynków jest utrudnione -  Rada Nadzorcza może podjąć 

uchwałę o ustaleniu tego kosztu w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego 

lub do jego części.” Zapis ten jest na tyle enigmatyczny, że zdaniem biegłego nie 

powinien znaleźć się w zasadach określających sposób rozliczania jakiejkolwiek 

inwestycji. Poza tym trudno nazwać zasadami zbiór ustaleń, z których wynikać 

będzie tylko, że jeśli coś okaże się niemożliwe do rozliczenia w prosty sposób dla 

osoby dokonującej rozliczeń, to Rada Nadzorcza może dowolnie i w dowolnym 

czasie zadecydować, jak takie rozliczenie ma ostatecznie wyglądać. W celu 
wyjaśnienia tych wątpliwości, biegły wystąpił do Powódki z prośbą o odpowiedź na 
pytanie: „Czy była podjęta przez Radę Nadzorczą Uchwała po Uchwale nr 46/1 z 

dn. 27.08.2001 r. ustalająca, czy średni koszt budowy poszczególnych budynków 

będzie liczony w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego czy do jego części 

(ze wskazaniem jakiej)?” (zał. nr 1 do „Opinii”). W odpowiedzi (zał. nr 2 do „Opinii”)
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Powódka stwierdziła: „Zgodnie z protokołem nr 18/2001 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej z 10.09.2001 r. została podjęta uchwała nr 47/01 w sprawie 

zatwierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego Migdałowa I -  poprzedzona 

głosowaniami nad poszczególnymi wariantami wyliczenia średniego kosztu budowy 
1 metra pum.” (zał. nr 3 do „Opinii” i k. 31).

Z protokołu nr 18/2001 wynika, że Zarząd Spółdzielni przedłożył Radzie Nadzorczej 

siedem (sic!) wariantów rozliczenia inwestycji Migdałowa I, z których Rada 

ostatecznie przyjęła jeden, załączony do akt sprawy przy uchwale nr 47/01 (k. 31- 
45). Taki sposób ustalania zasad rozliczania inwestycji, a właściwie jego brak przed 

podjęciem prac nad rozliczeniem, nie może być akceptowany.

Przyjmując, że ostateczna treść „Zasad rozliczania kosztów inwestycji 

budowlanych w SM Przy Metrze”, ustalona treścią Uchwały Nr 46/01, pozwalała na 

wybór rozliczenia inwestycji Migdałowa I z wielu wariantów (zwany przez Radę 

wyborem optymalnym, ze względów zarówno prawnych, jak i „słusznościowych”) 

musielibyśmy uznać, że właściwie jakiekolwiek zasady określone w Uchwale Nr 

21/98 Rady Nadzorczej z późniejszymi jej zmianami nie miały znaczenia, bo 

przecież Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni „Przy Metrze” mogły w dowolny 

sposób je interpretować, tworząc aż siedem wariantów rozliczeń. Takie podejście 

do problemu wymuszałoby konieczność akceptacji rozliczenia inwestycji 
dokonanego przez Spółdzielnię bez jakichkolwiek uwag czy nawet 
sprawdzeń.
Biegły uważa, że zapisy „Zasad...”, w tym wprowadzone kolejnymi uchwałami ich 

zmiany, aż do Uchwały Nr 46/01, są na tyle czytelne i jednoznaczne, że możliwy 

jest do zastosowania tylko jeden wariant rozliczenia.

Reasumując, obliczenie pum. dla celów podziału kosztów pośrednich i 

ogólnych ulec musi zmianie w stosunku do wykazanego w pkt. 2.1. „Opinii” w 

związku z nie zaliczeniem przez Uchwałę Nr 13/2000, czego Uchwała Nr 46/01 nie 

zmieniała, do powierzchni użytkowej mieszkań, powierzchni lokali użytkowych. 
Ostatecznie:

Obliczenie pum, dla celów podziału kosztów pośrednich i ogólnych (zgodnie z 

wcześniej omówionymi zasadami określonymi w Uchwale Nr 21/98 Rady 

Nadzorczej z dn. 14.05.1998 r. zmienionymi Uchwała Nr 13/2000, czego nie 
zmieniała Uchwała Nr 46/01):

powierzchnia użytkowa S-1 razem z garażami -  3.080,32 m2
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powierzchnia garaży w S -1 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-2 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-3 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-4 

powierzchnia użytkowa mieszkań S-5 

pum. S-1:
3.080,32 -  249,60 = 2.830,72 m2 

pum. S-1 -  S-5:
3.080,32-249,60+1.922,94+1.922,37+6.666,38+4.317,99 = 17.660,40 m2 

pu. dla obliczenia średniego kosztu budowy budynku S-1: 

powierzchnia użytkowa S-1 razem z garażami -  3.080,32 m2 (k*. 711)

2.3. Ustalenie kosztu budowy budynku S-1 z uwzględnieniem kosztów 

bezpośrednich, pośrednich i ogólnych przypadających na budynek.
Dia celów określenia kosztu budowy budynku S-1 biegły dokonał w Tabeli nr 1 

zestawienia kosztów poniesionych przez Powódkę na realizację omawianego 

zadania inwestycyjnego, wynikających z dokumentów otrzymanych przez niego od 

Powódki (w załączeniu egz. dla Sądu). Dokumenty te, to: faktury, rachunki, 

protokoły odbioru, zestawienia, dowody PK, wydruki księgowe.

Każdy z w/w dokumentów został przez biegłego zweryfikowany pod kątem terminu 

jego wystawienia, opisu oraz - w przypadku faktur i rachunków -  zgodności z 

podpisanymi umowami, zleceniami lub protokołami odbioru.

W Tabeli nr 1 zestawiono i opisano:

-  w kolumnie 2 -  zakres robót lub zdarzeń powodujących powstanie kosztów. 

Opisy zaczerpnięto wprost z poszczególnych dokumentów,

-  w kolumnie 5 -  wartość brutto, dla wszystkich robót i zdarzeń których dotyczy 

dany dokument,

-  w kolumnie 6 -  koszty zakwalifikowane przez biegłego jako pośrednie i ogólne, 

czyli takie, które zostały w opisach dokumentów, dokonywanych przez Powódkę, 

opisane jako obciążające całą inwestycję, to znaczy wszystkie budynki -  z 
opisami tymi biegły się zgadza. Niektóre dokumenty (faktury) dotyczyły robót 

obciążających wszystkie budynki oraz robót obciążających konkretne z nich -  w 

takim przypadku kwoty brutto zostały podzielone zgodnie z opisem na koszty 

ogólne i pośrednie oraz dotyczące obiektów,

-249,60 m2 
-1.922,94 m2

-  1.922,37 m2

-  6.666, 38 m2 

-4.317,99 m2
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-  w kolumnach 7-11 -  koszty bezpośrednie realizacji budynków od S-1 do S-5, 

zgodnie z opisami dokumentów księgowych, w tym także protokołów odbioru. 

Biegły informuje, że jeśli na fakturze podana była kwota zbiorcza za roboty, a z 

załączonego opisu lub protokołu odbioru wynikało, że prace dotyczyły kilku 

budynków, kwota ta została odpowiednio podzielona na budynki, w proporcjach 

wynikających z opisu dokumentów -  jeśli było to możliwe. W kilku przypadkach 

biegły podzielił koszty dotyczące tylko budynków S-2-S-5 orientacyjnie -  dla 

obliczeń dotyczących budynku S-1 nie miało to znaczenia.
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Tabela 1
Zestawienie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie dowodów księgowych

L.p. Zakres Faktura/Dowód Podział kosztów
Nr Data Kwota brutto Pośrednie  i 

ogólne
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Faktury wystawione przez firmę „Stokrotka”

1. 5/09/98 01.09.98 21.478.234,12
Roboty przygotow aw cze 3.081.600,00
W ykopy 843.123,62
Stan „zero” 5.494.610,50
Nadzory 535.000,00
S tany surow e 1.605.000,00 1.059.300,00 1.059.300,00 5.136.000,00 2.664.300,00

2. Kanalizacja  san itarna i deszczow a, 
w odociąg w  gran icach osiedla

6/09/98 01.09.98 711.710,50 711.710,50

3. 7/09/98 01.09.98 1.824.200,20
Stan surow y 373.162,50 433.350,00
Stan w ykończeniow y: sto larka PCV, 
insta lacje

189.004,80 189.004,80 439.213,60 200.464,50

4. Kanalizacja  sanitarna, deszczowa, 
w odociąg, s ieć c ieplna i 
energetyczna

9/10/98 01.10 .98 1.008.368,00 1.008.368,00

5. 10/10/98 01.10.98 2.063.729,33
Stan surowy 291.789,00 100.312,50 80.250,00 203.674,50 177.620,00
Stan w ykończen iow y 68.726,10 78.752,00 283.507,20 658.820,40 120.277,63

6. 11/10/98 30.10.98 3.976.964,23
Stan surow y 534.946,50 200.625,00 200.625,00 611.023,50 759.593,00
Stan w ykończen iow y 320.721,80 204.755,20 315.008,00 549.017,00 280.649,23

7. Kanalizacja  san itarna i deszczow a, 
s ieć  c ieplna, s ieci energetyczne

12/10/98 30.10.98 496.078,75 496.078,75

8. S ieci w  gran icach osiedla 16/12/98 08.12.98 224.780,25 224.780,25
9. 18/12/98 08.12.98 2.293.735,46

Stan surowy 145.894,50 60.187,50 40 .125,00 407.349,00 137.923,00
Stan w ykończen iow y 297.813,10 157.504,00 157.504,00 274.508,50 400.926,86
Nadzory 214.000,00

10. 2/01/99 18.01.99 1.731.472,93
S ieci w  gran icach osiedla 339.297,00
R oboty budow lane w  budynkach 134.606,00 157.504,00 157.504,00 274.508,50 668.053,43

11. Roboty budow lane w  budynkach 3/02/99 05.02.99 1.442.465,93 229.087,00 157.504,00 78.752,00 342.400,00 634.722,93
12. S ieci w  gran icach osiedla 4/02/99 05.02.99 137.789,25 137.789,25
13. 13/03/99 01.03.99 2.348.916,43

Roboty kubaturow e 572.717,50 393.760,00 315.008,00 616.908,50 247.222,43
N adzory 203.300,00

14. S ieci w  gran icach osiedla 14/03/99 01.03.99 176.550,00 176.550,00
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15. S ieci w  gran icach osiedla 18/04/99 01.04.99 520.811,80 520.811,80
16. Roboty kubaturow e 17/04/99 01.04.99 3.044.957,85 343.630,50 78.752,00 47.251,20 1.372.542,50 1.202.781,65
17. S ieci w  gran icach  osiedla 23/05 /99 04.05.99 239.482,05 239.482,05
18. Stan w ykończen iow y 22/05 /99 04.05.99 1.195.230,66 229.087,00 126.003,20 439.213,60 400.926,86
19. Sieci, roboty kubaturow e, roboty 

terenow e
8/06/99 08.06.99 482.827,54 187.369,51 54.901,70 240.556,33

20. S ieć  gazowa 31/06/99 22.06.99 14.445,00 14.445,00
21. 33/06/99 22.06.99 353.944,23

R oboty kubaturow e 68.726,10 109.803,40 80.184,73
Roboty drogow e 95.230,00

22. Roboty drogow e 36/07/99 29.07.99 428.535,00 428.535,00
23. Roboty dodatkow e -  p iwnice 8/10/98 01.10 .98 134.370,60 134.370,60
24. W odociąg, s ieć ciep lna 13/10/98 30.10.98 370.447,91 370.447,91
25. S ieć energetyczna 17/12/98 08.12.98 74.404,59 74.404,59
26. W odociąg, s ieć cieplna 5/02/99 05.02.99 51.542,42 51.542,42
27. W indy 9/02/99 05.02 .99 248.240,00 248.240,00
28. 12/03/99 01.03.99 181.692,42

W ym iana okien 14.445,00
Roboty dodatkow e 167.247,42

29. Sieci: energetyczna, w odociągow a, 
cieplna, sanitarna, deszczow a

24/05/99 04.05 .99 34.899,87 34.899,87

30. Z łącza energe tyczne 32/06/99 22.06 .99 85.600,00 85.600,00
31. Roboty dodatkow e -  drzw i G erda 27/05 /99 27.05.99 122.094,01 22.982,41 12.927,60 20.109,60 48.837,60 17.236,80
32. O pracow anie robót zam iennych 8/02/99 05.02 .99 21.400,00 21.400,00
33. R oboty dodatkow e na osied lu 21/05 /99 04.05.99 179.048,63 179.048,63
34. 26/05 /99 20.05 .99 885.318,88

Kanalizacja  san itarna i deszczow a 59.792,48
S ieć gazowa 240.750,00
Roboty kubaturow e 384.311,90 200.464,50

Faktun wystawione przez firmę „FOSPOL”
35. Roboty drogow e 183/ZR B/

99
17.12.99 23.540,00 23.540,00

36. W enty la tory 172/ZR B/
99

29.11 .99 428.856,00 13.803,00 13.803,00 401.250,00

37. Roboty budow lane 9/ZR B /
2000

26.01.00 457.104,00 61.846,00 59.706,00 136.746,00 198.806,00

38. 29 /ZR B /
2000

07.03 .00 98.519,69

Budowa i przeróbka śm ie tn ików 87.826,14
Roboty budow lane 10.693,55

Faktury wystawione przez „Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych”
39. Pom iary dla potrzeb podzia łu 

segm entów
49/99 3.200,00 3.200,00

40. Inw entaryzacja  geodezyjna śm ietn ika
5/2000 500,00 500,00
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Faktury wystawione przez „PGNiG”
41. N agazow anie insta lacji w  budynkach 544/99 7.792,67 1.663,60 1.576,05 4.553,02
42. N agazow anie insta lacji w  budynkach 221/2000 1.138,28 1.138,28

Rachunki firmy „Holender Serwis”
43. M ontaż autom atycznych dopustów 91/99 1.936,18 1.936,18
44. Podłączenie  kuchenek gazow ych 20/2000 4 .332,60 4.332,60
45. P odłączenie  inst. wodociągow ej, 

likw idacja  przyłącza 39/2000 1.500,00 1.000,00 500,00

46. Konserw acja  C.O. 78/99 02.12.99 3.000,00 3.000,00
47. Konserw acja  C.O. 92/99 31.12.99 3.000,00 3.000,00
48. Konserw acja  C.O. 2/2000 02.02 .00 3.000,00 3.000,00

Faktury firmy „EXPERTUS”
49. M ontaż w yłączn ików  zm ierzchow ych 2/00 3.952,73 658,80 658,80 2.195,93 439,20
50. Roboty e lektryczne 34/00 44.069,14 44.069,14
51. Roboty branży e lektrycznej 62/00 4.769,57 4 .769,57
52. Roboty branży e lektrycznej 60/00 16.464,49 5.924,63 10.539,86

Rachunki firmy „ELEKTROMAX”
53. P odłączenie  kuchni e lektrycznych 3/2000 160,00 ___________ 80,00 80,00

Faktury firmy „SUPON”
54. W yposażenie  p.poż. 610680 18.02.00 3.988,18 997,04 997,04 997,04 997,06
55. Instrukcja p.poż 613472 08.09.99 105,41 105,41

Faktury firmy „Impuls”
56. M ontaż ośw ie tlen ia  aw aryjnego 07/IM P /

2000
29.02.00 33.713,70 5.136,00 5.136,00 15.169,70 8.272,00

Faktury firmy „Prowest”
57. R ozliczen ie  robót 0005/01 8.500,00 1.214,29 1.156,46 3.469,39 2.659,86
58. R ozliczen ie  zm ian pro jektow ych -  

koszto rysy
0012/01 4.270,00 1.067,50 1.067,50 1.067,50 1.067,50

Faktura firmy „Instalatorstwo Sanitarne A. Leszczyński”
59. M ontaż m anom etrów  i te rm om etrów 8/12/99 20.12.99 3.988,56 3.988,56

Faktura MPWiK
60. S praw dzanie  drożności kanalizacji, 

odb iory sieci
85 /13 /4 /

99
29.10 .99 17.748,56 17.748,56

Faktury Agencji Ochrony „DARO”
61. O chrona osiedla 51/99 30.11.99 27.796,48 27.796,48
62. O chrona osiedla 59/99 31.12.99 32.313,41 32.313,41
63. O chrona osiedla 3/2000 31.01.00 32.313,41 32.313,41
64. O chrona osiedla 9 /2000 29.02.00 30.228,67 30.228,67

Faktury firmy „ASMABEL”
65. W yw óz nieczystości 878/J/99 29.12.99 3.600,00 3.600,00
66. W yw óz nieczystości 807/J/99 27.11.99 300,00 300,00
67. W yw óz nieczystości 8 1 1/J/99 29.11 .99 300,00 300,00
68. W yw óz nieczystości 823/J/99 30.11.99 300,00 300,00
69. W yw óz nieczystości 800/J/99 23.11.99 300,00 300,00
70. W yw óz nieczystości 35/S /00 31.01.00 8.025,00 8.025,00
71. W yw óz nieczystości 882/J/99 31.12.99 900,00 900,00
72. W yw óz n ieczystości 870/J/99 22.12 .99 600,00 600,00
73. W yw óz nieczystości 851/J/99 13.12.99 2.700,00 2.700,00
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74. W yw óz nieczystości 461/S/OO 29.02 .00 8.346,00 8.346,00
75. W yw óz nieczystości 603/S /00 31.03.00 2.942,50 2.942,50

Z faktur STOEN za energię elektryczną
76. Energia e lektryczna luty 2000 EH /0109

36/00
29.02 .00 1.477,75 1.477,75

77. Energia e lektryczna styczeń 2000 EH /0047
90/2000

31.01.00 1.477,75 1.477,75

78. Energia e lektryczna dow.
M /116

07.02.00 1.107,06 1.107,06

79. Energia e lektryczna dow.
M /318

10.04.00 2.080,97 2.080,97

80. O św ietlen ie  k la tek schodow ych PK
134/111

14.895,89 3.723,97 3.723,97 3.723,97 3.723,98

Faktury firmy „STELMIR” inż. Mirosława Siennickiego
81. N adzór inw estorski 2/98 1.830,00 1.830,00
82. N adzór inw estorski 3/98 1.830,00 1.830,00
83. N adzór inw estorski 4 /98 1.830,00 1.830,00
84. N adzór inw estorski 01/07/98 1.830,00 1.830,00
85. N adzór inw estorski 02/09/98 2.318,00 2.318,00
86. N adzór inw estorski 01/10/98 1.830,00 1.830,00
87. N adzór inw estorski 01/12/98 1.830,00 1.830,00
88. N adzór inw estorski 01/01/99 1.830,00 1.830,00
89. N adzór inw estorski 01/02/99 1.830,00 1.830,00
90. N adzór inw estorski 01/03/99 1.830,00 1.830,00
91. N adzór inw estorski 01/05/99 1.830,00 1.830,00
92. N adzór inw estorski 01/06/99 1.830,00 1.830,00
93. N adzór inw estorski 02/07/99 1.830,00 1.830,00
94. N adzór inw estorski 01/08/99 1.830,00 1.830,00
95. N adzór inw estorski 01/10/99 2.745,00 2.745,00
96. N adzór inw estorski 01/11/99 1.830,00 1.830,00
97. N adzór inw estorski 01/12/99 610,00 610,00
98. N adzór inw estorski 02/12/00 610,00 610,00
99. N adzór inw estorski 03/01/00 610,00 610,00
100. N adzór inw estorski 02/02/00 610,00 610,00
101. N adzór inw estorski 02/04/00 610,00 610,00

Faktury firmy „MALKO” S.C.
102. System  dom ofonow y -  insta lacja F V S 0118 07.06.00 4.381,65 4.381,65
103. System  dom ofonow y -  insta lacja FVS0042 24.02.00 13.674,60 13.674,60

Rachunki firmy „TRANS-ELK”
104. Insta lacja dom ofonu 05/12/99 16.12.99 6800,00 6800,00
105. Insta lacja dom ofonu 01/01 /00 10.01.00 8.160,00 4.080,00 4.080,00

Dokumenty wewnętrzne
106. C entra lne ogrzew anie PK 821 31.12.00 34.461,86 34.461,86
107. C entra lne ogrzew anie PK 821 31.12.00 16.468,89 16.468,89
108. C entra lne ogrzew anie PK 822 31.12.00 75.377,29 75.377,29
109. M ontaż dźw igów PK 831 270.710,00 270.710,00

Inne - zestawienia
110. Rozliczen ie  obrotów  kont za 1998 r. l 31.12.98 6.971,13 6.971,13  | I i
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111. R ozliczen ie  obro tów  kont za 1999 r. 31.12.99
26.334,85 26.334,85

112. Podatek gruntow y 641,40 641,40
113. Dzierżawa terenu 252.359,18 252.359,18
114. Koszty ogólne Spółdzie ln i 

obciąża jące  inw estycję
uchwała 
nr 13/98

1977-2000 330.755,64 330.755,64

115. Prow izje  bankow e 1999 1.717,48 1.717,48
116. Prow izje  bankow e 2000 27,00 27.00

Rozliczenie inwestycji -  umowa z p. D. Kamińską
117. R ozliczen ie  inw estycji 2001 7.000,00 7.000,00

Razem koszty Ogółem Pośrednie i 
ogólne S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

51.025.017,46 17.077.301,30 5.272.228,81 3.444.244,50 3.469.203,62 12.521.037,20 9.241.002,03
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Uwaga:
Biegły nie uwzględnił w powyższym zestawieniu dowodów przedstawionych przez 

Powódkę w postaci poleceń księgowania: PK-451 z dn. 30.08.2001 r. na kwotę 

114.939,40 zł oraz PK-452 z dn. 31.08.2001 r. na kwotę 66.776,75 zł (zał. nr 4 i 5 

do „Opinii”).

PK-541 dotyczy rozliczenia infrastruktury Osiedla Migdałowa I, natomiast PK-452 

nakładów na kanalizację teletechniczną i zieleń, obciążających wg Powódki 

budynki lecz pozostałe do rozliczenia, czyli nie rozliczone z Wykonawcą.
W swoim „Sprawozdaniu dotyczącym rozliczenia kosztów budowy Osiedla 

Migdałowa I...” (k. 36-37), Powódka uzasadniała włączenie kwot z w/w poleceń 

księgowania w następujący sposób (cytaty o treści oryginalnej):

-  roboty dot. infrastruktury wewnątrz osiedla -  podano zestawienie kwot 

pozostałych do rozliczenia (poszczególne roboty zostały rozliczone z 

Wykonawcą w granicach 95%-98%) co dało sumę 114.939,40 zł brutto i 

stwierdzono: „Zgodnie z zapisem § 4 p. c Uchwały nr 21/98 Rady Nadzorczej, 

koszty te zostały dodane do wartości zadania, ponieważ sieci zostały wykonane 

rzeczowo w 100% i odebrane przez MPWiK, Gazownie, Zakład Energetyczny i 

dopuszczone w użytkowanie, w związku z tym nie mogą stanowić 97-98% 

zadania. ”,

-  zieleń -  napisano: „Nie została wykonana przez Inwestora zastępczego, SM 

„Przy Metrze” nie poniosła z tego tytułu kosztów -  rozliczenie 0%. Z pozostałej 

kwoty 96.300 zł Zarząd na założenie trawników i nasadzeń przeznaczył 

25.000,00 zł. ... Kwota 25.000 zł została na zasadzie § 4 p. c Uchwały jw. 

włączona do wartości robót w osiedlu. ”,

-  kanalizacja teletechniczna -  stwierdzono, że: „Przyłącza kanalizacji 

teletechnicznej wykonane w 100%, rozliczenie finansowe 0. Kwotę 41.776,75 

brutto na zasadzie § 4 p. c Uchwały 21/98 włączono w rozliczenie osiedla.”

Dodatkowo w swoim piśmie procesowym z dn. 17.07.2013 r. (k. 407; pkt I ppktl. 

uzasadnienia apelacji), odnosząc się do opinii złożonej w sprawie przez biegłą 

Marię Fuchs, Powódka, analizując zasadność nie uznania przez biegłą w kosztach 
inwestycji dowodów PK 451 i 452, stwierdziła: „Powódka stoi na stanowisku, iż nie 

zaliczenie tych kosztów do kosztów budowy zadania inwestycyjnego jest 

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 (jak MPWiK, Gazownię,
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Zakład Energetyczny) a Spółdzielnia nie uzyskałaby decyzji Gminy zezwalającej na 

użytkowanie wybudowanego osiedla. Do pomyślenia jest, że mogła nie być 

wykonana w całości zieleń, ale nie tak newralgiczne i istotne elementy 

infrastruktury, jak wymienione wyżej sieci uzbrojenia technicznego. Powyższe 

wskazuje, iż te elementy zostały wykonane w całości. ”

Powyższe tezy, mające uzasadniać konieczność włączenia kwot z omawianych 

PK, zaprezentowane w obu dokumentach przez Powódkę, należy uznać zdaniem 

biegłego za całkowicie błędne. Powódka w nieuprawniony sposób powołuje się na 
zapis § 4 p. c Uchwały 21/98, gdyż przede wszystkim w Uchwale tej takiego punktu 

nie ma -  można się domyślać, że Powódce chodzi o § 4 ust. 2 p. c -  a poza tym, 

jego treść mówi jedynie, że: „Dla potrzeb rozliczenia kosztów zadania 

inwestycyjnego niezbędne jest także:... skosztorysowanie robót przewidzianych do 

wykonania w dokumentacji projektowej, które nie zostały wykonane do momentu 

rozliczenia rzeczywistych kosztów zadania -  dla każdego stanowiska ewidencji 

kosztów odrębnie.” Z treści tej nie wynika, że wartość takich kosztorysów ma być 

wliczona w koszty zadania przy jego ostatecznym rozliczaniu. Nawiasem mówiąc 

dziwi taki zapis w Uchwale 21/98, ponieważ właściwie nie wiadomo czemu ma 

służyć, a wartość robót Inwestora Zastępczego została wyliczona do Umowy nie na 

podstawie jakichkolwiek kosztorysów tylko projektowanej pow. użytkowej obiektów i 

przyjętej bez wyliczeń wartości 1 m2 -  nie określono też w Uchwale żadnych 

danych wyjściowych do kosztorysowania, więc takie kosztorysy nie miałyby 

wartości, bo nie byłyby opracowane na podstawie wiążących ustaleń. Dodatkowo 

trzeba zwrócić uwagę, że przecież kwoty z PK 451 i 452 nie wynikają z jakichś 

kosztorysów tylko z rozliczenia kwot przewidzianych na zrealizowanie 

poszczególnych elementów w procencie ich wykonania.

Poza tym w cytowanych wyżej tezach Powódka myli pojęcia. Rozliczenie inwestycji 

ma polegać na rozliczeniu kosztów poniesionych. Nie ma sprzeczności w fakcie, że 

np. sieci infrastruktury zostały odebrane przez odpowiednie służby a z 

bezpośredniego rozliczenia kosztów ich wykonania wynika, że kosztowały mniej niż 

zakładano -  rozliczenie może zawierać tylko kwoty wydatkowane a nie także 
zaoszczędzone czy przewidziane do wydatkowania w dalszym terminie, już po 

rozliczeniu. Powódka nie udowodniła, że kwoty z PK 451 i 452 zostały przed dniem 

dokonania przez nią rozliczenia wydatkowane -  nie przedstawiono faktur i 

rachunków, oba PK nie są dowodem na poniesienie kosztów.
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Powyższa Tabela nr 1 wskazuje, że koszty bezpośrednie budowy obiektu S-1 

wyniosły 5.272.228,81 zł brutto.
Koszty te należy powiększyć odpowiednio o część kosztów pośrednich i ogólnych 

budowy całego osiedla, które wg zestawienia zamknęły się w kwocie

17.077.301,30 zł brutto. W związku z tym, że w kosztach pośrednich i ogólnych, 

ze względu na opis faktur firmy „Stokrotka”, zawarte są także w pozycji 1. tabeli 

koszty robót, które powinny być już na etapie rozliczeń robót częściowych 

podzielone na poszczególne obiekty od S-1 do S-5, kwota 17.077.301,30 zł musi 
być rozłożona na obiekty w dwojaki sposób -  nie można całości tej kwoty podzielić 

na budynki w stosunku do ich pum.

A. Podział części kosztów pośrednich i ogólnych z Tabeli 1 dotyczących de facto 

robót budowlanych na poszczególnych budynkach -  wykopy i stan „zero”.

-  wykopy - poz. 1 tabeli -  kwota do podziału 843.123,62 zł brutto:
Według „Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Osiedla Migdałowa” 

stanowiącego załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy nr 325/96 z firmą 

„Stokrotka” (k*. 299), wartość prac polegających na wykonaniu wykopów pod 

wszystkie budynki S1-S5 wynosi 787.966,00 zł netto, czyli 843.123,62 zł brutto 

(VAT 7%) -  poz. 2 „Harmonogramu”.

Zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla budowy osiedla 

„Migdałowa I” opracowanym w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany do 

pozwolenia na budowę” (k*. 299) wartość wykonania wykopów pod budynek S1 

to 73.359,28 zł netto -  poz. 13 „Harmonogramu”, a pod budynki S2-S5 łącznie 

733.592,80 zł netto -  poz. 12 „Harmonogramu”. Daje to za wykopy razem kwotę 

73.359,28 + 733.592,80 = 806.952,08 zł netto czyli 863.438,73 zł brutto (VAT 

7%).
Jak widać, po podwyższeniu wartości robót firmy „Stokrotka” Aneksem nr 4 do 

Umowy, dokonano korekty wartości poszczególnych prac, tak w górę, jak i w dół 

-  należy rozumieć, że zostały one urealnione.
Ponieważ „Harmonogram rzeczowo-finansowy” był podstawą do rozliczeń 
między stronami, wynikający z drugiego z omawianych harmonogramów 

stosunek wartości umownej robót dotyczących realizacji wykopów biegły 

zastosował do ostatecznego rozliczenia udziału w tych robotach wykopu pod 

budynek S1.

(73.359,28 : 806.952,08) x 843.123,62 = 76.647,60 zł brutto.
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O kwotę tę należy powiększyć sumaryczne koszty dla budynku S1 wynikające z 

podsumowania kol. 7 tabeli zestawieniowej.

- stan „zero” -  poz. 1 tabeli -  kwota do podziału 5.494.610,50 zł brutto:

W tym przypadku, wartość przedmiotowych robót przypadających na budynek S1 

biegły przyjął wprost z poz. 3 „Harmonogramu” będącego załącznikiem do 

Aneksu nr 4 do Umowy nr 325/96. Kwota sumaryczna za stan „zero” z tego 

harmonogramu (suma poz. 3-7) wynosi 5.135.150,00 zł netto, co daje przy 7% 

podatku VAT kwotę 5.494.610,50 zł brutto, tożsamą z wykazaną w fakturze 
5/09/98 z poz. 1 tabeli biegłego, więc rozliczenie tej kwoty na budynek S1 

przyjęte przez biegłego jest właściwe.

770.272,00 x 1,07 = 824.191,04 zł brutto.
Także o tę kwotę należy powiększyć sumaryczne koszty dla budynku S1 

wynikające z podsumowania kol. 7 tabeli zestawieniowej.

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.

B. Podział pozostałej części kosztów pośrednich i ogólnych z Tabeli 1 po odjęciu 

wartości wykopów i stanu „zero” -  sposób podziału zgodnie z treścią Uchwały 

Nr 21/98 Rady Nadzorczej:

-  pozostała kwota do podziału:
17.077.301,30 - 843.123,62 - 5.494.610,50 = 10.739.567,18 zł brutto

-  podział -  część przypadająca na budynek S-1 (powierzchnie według pkt. 

2.1. „Opinii”):
(2.830,72 : 18.210,74) x 10.739.567,18 = 1.669.383,43 zł brutto
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C. Podział pozostałej części kosztów pośrednich i ogólnych z Tabeli 1 po odjęciu 

wartości wykopów i stanu „zero” -  sposób podziału zgodnie z treścią Uchwały 

Nr 46/01 Rady Nadzorczej:

-  pozostała kwota do podziału:
17.077.301,30 - 843.123,62 - 5.494.610,50 = 10.739.567,18 zł brutto

-  podział -  część przypadająca na budynek S-1 (powierzchnie według pkt. 

2.2. „Opinii”):
(2.830,72 : 17.660,40) x 10.739.567,18 = 1.721.405,38 zł brutto

Ostatecznie koszt budowy budynku S-1 z uwzględnieniem kosztów 

bezpośrednich, pośrednich i ogólnych przypadających na budynek, 
uwzględniający koszty wykazane w Tabeli 1 wynosi:
-  zgodnie z treścią Uchwały Nr 21/98 Rady Nadzorczej (pkt. B wyżej i kolumna 7 

Tabeli 1):
76.647.60 + 824.191,04 + 1.669.383,43 + 5.272.228,81 = 7.842.450,88 zł brutto

-  zgodnie z treścią Uchwały Nr 46/01 Rady Nadzorczej (pkt. C wyżej i kolumna 7 

Tabeli 1):
76.647.60 + 824.191,04 + 1.721.405,38 + 5.272.228,81 = 7.894.472,83 zł brutto

2.4. Ustalenie rzeczywistych kosztów budowy domu jednorodzinnego Pozwanych 

z uwzględnieniem robót dodatkowych i zaniechanych, w tym ustalenie 

kosztów budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu 

Pozwanych oraz określenie kwoty ewentualnej niedopłaty do wkładu 

budowlanego jaki uiścili Pozwani.
Dla obliczenia, na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz, wynikających z 

treści tytułu pkt. 2.4. kosztów i kwoty ewentualnej niedopłaty do wkładu 

budowlanego jaki uiścili Pozwani, należy w rozliczanych kosztach inwestycji 

uwzględnić dodatkowo zmniejszenia jej wartości oraz koszty robót dodatkowych i 

zaniechanych dla całego budynku S-1 oraz oddzielnie dla segmentu nr 3 

Pozwanych.

Wartość całej inwestycji „Migdałowa I”, podlegającą rozliczeniu z nabywcami lokali i 

domów jednorodzinnych w budynkach S-1 -  S-5, należy zmniejszyć o sumaryczną 

w skali całego zadania kwotę w wysokości 1.156.480,18 zł, na którą składają się:
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-  odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek na wkłady budowlane -  250.237,70 zł 

(k*. 723, 725)

-  kary umowne od wykonawców robót -  85.000,00 zł (k*. 724, 725)

-  odsetki uzyskane od lokat bankowych od wolnych środków wpłaconych przez 

osoby finansujące inwestycję -  821.242,48 zł (zał. nr 6 do „Opinii”). Oczywistym 

jest, że jeśli uzyskano odsetki od w/w lokat bankowych, to winny być one 

przeznaczone na finansowanie inwestycji, której dotyczą.

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 

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 Radę Nadzorczą 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)
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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.

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.

Wartość robót dodatkowych dla całego budynku S-1:

339.045,42 zł brutto (zał. nr 7 do „Opinii”)

Wartość robót zaniechanych dla całego budynku S-1:

183.357,77 zł brutto (zał. nr 7 do „Opinii”)

Koszt robót dodatkowych dla segmentu nr 3 Pozwanych:

11.889,37 zł brutto (zał. nr 8 do „Opinii”)

Koszt robót zaniechanych dla segmentu nr 3 Pozwanych:

5.165,24 zł brutto (zał. nr 9 do „Opinii”)

Zgodnie z postanowieniem Sądu będącym podstawą sporządzenia niniejszej 

„Opinii”, uwzględniając wszystkie dotychczasowe analizy i obliczenia, biegły 

dokonał wymaganego ustalenia kosztów w dwóch wariantach.

Wariant I -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 21/98 Rady Nadzorczej z dn. 
14.05.1998 r.:
Koszt budowy budynku S-1:
7.842.450,88 zł brutto (pkt 2.3. „Opinii”)
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Wartość zmniejszeń:

1.156.480,18 x (2.830,72 : 18.210,74) = 179.765,98 zł brutto 

Koszt budowy budynku S-1 po zmniejszeniach:

7.842.450,88 -  179.765,98 = 7.662.684,90 zł brutto
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 

3.080,32
= 2.437,08 zł brutto/1 m2

Koszt budowy domu jednorodzinnego Pozwanych z uwzględnieniem robót 
dodatkowych i zaniechanych:
2.437,08 zł/m2 x 193,08 m2 -  5.165,24 zł + 11.889,37 zł = 477.275,54 zł brutto 

Koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu 

Pozwanych:
477.275,54 : 193,08 = 2.471,91 zł brutto/1 m2
Kwota różnicy między wkładem budowlanym jaki uiścili Pozwani a kosztem 

budowy ich domu:
406.754,63-477.275,54 = -  70.520,91 zł brutto (niedopłata)

Wariant II -  zgodnie z treścią Uchwały Nr 46/2001 Rady Nadzorczej z dn. 
27.08.2001 r.:
Koszt budowy budynku S-1:

7.894.472.83 zł brutto (pkt 2.3. „Opinii”)

Wartość zmniejszeń:

1.156.480,18 x (2.830,72 : 17.660,40) = 185.367,92 zł brutto 

Koszt budowy budynku S-1 po zmniejszeniach:

7.894.472.83 -  185.367,92 = 7.709.104,91 zł brutto

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

Koszt budowy domu jednorodzinnego Pozwanych z uwzględnieniem robót 
dodatkowych i zaniechanych:
2.452,15 zł/m2 x 193,08 m2 -  5.165,24 zł + 11.889,37 zł = 480.185,25 zł brutto
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Koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu 

Pozwanych:
480.185,25 : 193,08 = 2.486,98 zł brutto/1 m2
Kwota różnicy między wkładem budowlanym jaki uiścili Pozwani a kosztem 

budowy ich domu:
406.754,63-480.185,25 = -  73.430,62 zł brutto (niedopłata)

Opinię niniejszą opracowano po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów, 
dokonaniu oględzin terenu Osiedla oraz w zakresie zgodnym z postanowieniem Sądu 

z dnia 06.05.2016 r. zmienionym postanowieniem z dnia 08.06.2016 r., zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami oraz posiadaną wiedzą 

techniczną i prawną, a także w dobrej wierze.

Warszawa, 15 maj 2017 r. Sporządził:

BIEGŁY 
SĄDU OKRĘGC
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Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie -
mgr inż. Jacek Łazowski
ul. Kulczyńskiego 10/21 :

j S M .,Przy Metrze”
SEKRETARlAT

Warszawa, 30.01.2017 r.

i--------
02-777 Warszawa 
Tel.: 605 213 186

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” 
al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128 
02-797 Warszawa

Dotyczy: Sprawy o sygn. akt I ACa 262/16, prowadzonej przez Sąd Apelacyjny w

W związku z opracowywaniem, na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

I Wydział Cywilny, opinii w sprawie I ACa 262/16 z powództwa Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze" w Warszawie przeciwko Zbigniewowi Sarata, po 

zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdziłem, że dla szczegółowego odniesienia się 

do treści postanowienia Sądu z dnia 06.05.2016 r. konieczne jest uzyskanie przeze 

mnie od Państwa dodatkowych informacji i materiałów.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę, jeśli będzie to ze strony Spółdzielni możliwe, 

o udostępnienie mi i przekazanie, w sposób umożliwiający pracę nad dokumentami w 

mojej siedzibie:

1. Zestawienia robót dodatkowych (zakres + koszty) dla:

a. Tylko obiektu S-1 (szeregówka) -  z wyszczególnieniem ilości lokali w 

których wykonywano poszczególne roboty dodatkowe i oznaczeniem czy 

dotyczy to też segmentu nr 3 Pozwanego,

b. robót dodatkowych kwalifikowanych przez Spółdzielnię jako wspólne dla 

całego zamierzenia (dla obiektów S1-S5).
2. Zestawienia zakresu i kosztów robót dodatkowych wykonywanych tylko w 

segmencie nr 3 Pozwanego -  zestawienie (zał. nr 66 z opinii biegłego 

sądowego H. Prokopowicza -Jankowskiego ze sprawy III C 1154/00) nie 

zawiera wszystkich pozycji z pisma Pana Saraty skierowanego do Spółdzielni z 

dnia 31.03.1998 roku.

Warszawie I Wydział Cywilny.

1



3. Zestawienia robót zaniechanych, które Spółdzielnia uznała jako właściwe do 

wspólnego rozliczenia dla S1-S5 (zakres i koszty).
4. Zestawienia robót zaniechanych dotyczących S-1, które powinno się rozliczać 

tylko przy rozliczaniu S-1 jako całości (zakres i koszty).

5. Zestawienia robót zaniechanych w segmencie Pozwanego, które powinno się 

uwzględniać tylko przy rozliczaniu jego segmentu.

6. Rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni (poz. 48 „Tabeli rozliczeniowej).

7. Potwierdzenia zapłaty podatku gruntowego i za dzierżawę terenu w kwocie 
deklarowanej w rozliczeniu.

8. Faktur za roboty budowlane i projektowe firm Stokrotka i Fospol.

9. Faktur za infrastrukturę osiedla firm Stokrotka i Fospol.

10. Faktur za przyłącza do mediów firm Stokrotka i Fospol.

11. Faktur/rachunków za nadzory inwestorskie (na kwotę 952.300,00 + 35.563,00).

12. Faktur za roboty dodatkowe.
13. Faktur i innych dowodów za roboty wykonywane przez inne firmy na zlecenie 

Spółdzielni, dotyczące budowy osiedla (w tym konserwacja, odbiory sieci, 

ochrona, instrukcje, wywóz nieczystości, energia elektryczna, oświetlenie 

osiedla, ogrzewanie itd.).

14. Dokumentów PK 451 i 452 z dnia 30.08. i 31.08.2001 r.

15. Rozliczenia obrotów kont za 1998 i 1999 rok z zestawienia kosztów obsługi 

inwestycji.

16. Załącznika nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy nr 325/96 z dnia 05.12.1996 r. 

(ustalenie wartości umowy po zmianach), z którego ma wynikać kwota umowna 

44.624.100,00 zł+  VAT.

Proszę także o wyjaśnienie:
1. Różnic między kwotami z 4 strony „Sprawozdania ...” -  załącznik do Uchwały nr 

47/2001 Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2001 r., a danymi wynikającymi z 

tabeli „Rozliczenie osiedla Migdałowa I -  podział kosztów” (załączono do 
sprawozdania). Dotyczy: robót przygotowawczych, wykopów i stanu surowego 

(podano chyba błędnie, że chodzi o stan „zero”).
2. Czy roboty dotyczące infrastruktury wykonane przez „Stokrotkę” w 95-98% były 

potem dalej realizowane -  czy są faktury za te roboty uzupełniające?
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3. Jak Spółdzielnia rozumie użyte w Aneksie nr 4 do Umowy nr 325/96 z dnia 

05.12.1996 r. z firmą „Stokrotka” określenie „powierzchnia całkowita”? Określenie 
to dotyczy ustalenia kosztów budowy dla domów szeregowych S1, gdy dla 

domów wielorodzinnych operuje się określeniem „powierzchnia mieszkań”.

Należy chyba uznać, że nie chodzi o powierzchnię całkowitą w rozumieniu 

przepisów, gdyż wtedy trzeba by uznać, że wszystkie obliczenia kosztów są 

błędne -  pow. całkowitą budynku liczy się po zewnętrznym obrysie murów.

4. Czy była podjęta przez Radę Nadzorczą Uchwała po Uchwale nr 46/1 z dn. 
27.08.2001 r. ustalająca, czy koszt budowy poszczególnych budynków będzie 

liczony w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego czy do jego części (ze 

wskazaniem jakiej)?

5. W jaki sposób Spółdzielnia rozliczyła w „Sprawozdaniu...”: odsetki uzyskane od 

lokat bankowych wpłaconych przez osoby finansujące inwestycję (821.242,48 zł), 

odsetki naliczone od nieterminowych wpłat zaliczek na wkład budowlany 

(250.237,70 zł), kary umowne naliczone firmie FOS-POL (85.000,00 zł).

6. Dlaczego w „Sprawozdaniu...” jest mowa o uchwale Zarządu SM mówiącej, aby 

na rzecz lokatorów zaliczyć tylko kwotę 335.237,70 zł uzyskaną tytułem odsetek 

od nieterminowych wpłat zaliczek oraz kar umownych (250.237,70 + 85.000,00), 

a pominięto odsetki uzyskane od lokat bankowych wpłaconych przez osoby 

finansujące inwestycję (821.242,48 zł) ? (strona 6 Sprawozdania).

7. Czy Spółdzielnia może wykazać, na co zostały spożytkowane środki uzyskane od 

lokat bankowych wpłaconych przez osoby finansujące inwestycję (821.242,48 zł)?

8. Jak do treści „Sprawozdania...” dotyczących rozliczenia kwoty 335.237,70 zł 

(pomniejszenie kosztów inwestycji zgodnie z uchwałą Zarządu SM -  podział 

równy na całą powierzchnię wszystkich lokali i mieszkań), ma się treść Apelacji 

Powódki z dn. 17.07.2013 r., gdzie na str. 4 w pkt. 4 uzasadnienia Powódka nie 

widzi zasadności rozliczania tej kwoty? Czy oprócz Uchwały Zarządu nr 186/01 z 

dn. 25.07.2001 r. dot. kwoty 250.237,70 zł była inna Uchwała dot. 

przeksięgowania kwoty 85.000,00 zł na poczet Migdałowa I ?
9. Czy wszystkie zmiany w stosunku do projektu dot. segmentu nr 3 obiektu S-1, 

zaproponowane przez Pana Saratę w piśmie z dnia 31.03.1998 roku 

skierowanym do Spółdzielni, pod którymi kierownik budowy stwierdził wpisem 

„Przyjęto do realizacji” zostały rozliczone jako roboty dodatkowe i zamienne?
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Z kosztorysów robót dodatkowych i zamiennych dołączonych do akt sprawy to nie 

wynika.
10. Jakie poszczególne powierzchnie segmentów obiektu S-1 składają się na

wpisane do Decyzji nr 245/D/00/MU z dn. 15.03.2000 r. powierzchnie: całkowitą, 

użytkową -  dane te przekazała Spółdzielnia.

Wg Decyzji pow. całkowita ma 3112,20 m2, a zgodnie z pomiarami Pana 

Siennickiego z 12.09.2001 r. pow. 3122,14 m2 to pow. użytkowa w świetle murów 

surowych i 3080,32 m2 w świetle tynków. Czy pow. całkowita z Decyzji i użytkowa 
wg Spółdzielni to to samo?

11 .Czy dane przekazane przez Spółdzielnię do wydania w/w Decyzji dotyczące pow. 

całkowitej to suma pow. użytkowej i garaży? Suma ta różni się od pow. całkowitej 

o 0,6 m.

W razie wątpliwości, co do treści mojego pisma, pozostaję do dyspozycji.

Uprzejmie proszę o przekazanie wyszczególnionych w piśmie dokumentów i

informacji do 15 lutego 2017 r.
Zapewniam, że jeśli będzie taka konieczność, wszystkie dokumenty, które otrzymam

od Spółdzielni zwrócę natychmiast po sporządzeniu opinii i przekazaniu jej Sądowi.

Do wiadomości:

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
I Wydział Cywilny 
Plac Krasińskich 2/4/6 
00-207 Warszawa

Z poważaniem

biegły
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Warszawa, 16-03-2017

Wyjaśnienia dot. pisma z dnia 31-01-2017 Biegłego Sądu Okręgowego w Warszawie 
Mgr inż. Jacka Łazowskiego w sprawie o sygn. .akt I A Ca 262/16

Ad. 1.
Wartość „Stany surowe” z Rozliczenia Osiedla „Migdałowa I” zał.5 jest zgodna z Rozliczeniem - podział 
kosztów - wykazana w koł.Lp.4 co wskazywałoby na pomyłkę pisarską na str. 4 „Sprawozdania...”

Ad.2.
Nie wykonane roboty infrastruktury zaewidencjonowane w kosztach inwestycji stanowiły zobowiązanie 
spółdzielni wobec Stokrotki, rozliczone ostatecznie z wierzytelnościami Spółdzielni z tyt. m.in. kar 
umownych.

Ad.3.
Określenie „powierzchnia całkowita” użyte w aneksie nr 4 do umowy 325/96 z firmą STOKROTKA gdzie 
czytamy : „powierzchnia całkowita wraz z garażem” i rozumiemy, że jest to powierzchnia użytkowa 
segmentu „jako mieszkania” czyli wszystkich pomieszczeń, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, 
przedpokoi, holi, korytarzy, łazienek, oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym 
potrzebom lokatora bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania oraz garażu.

Ad.4.
Zgodnie z protokołem nr 18/2001 z posiedzenia Rady Nadzorczej z 10-09-2001 została podjęta uchwała nr 
47/01 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego Migdałowa I - poprzedzona głosowaniami 
nad poszczególnymi wariantami wyliczenia średniego kosztu budowy 1 metra pum. ( w zał. ksero protokołu).

Ad.5,6,7,8
Z posiadanej dokumentacji wynika ,że wielkość wniesionych zaliczek na wkład budowlany w okresie realizacji 
inwestycji Migdałowa I (1996-2000) nie pokrywała płatności dokonanej na rzecz wykonawcy STOKROTKA 
i spółdzielnia zaangażowała własne środki finansowe w wysokości ponad 2,5 min zł. Pomimo tego Zarząd 
podjął uchwałę o zaliczeniu kwoty 335 237,70 zł (odsetki i kary umowne) na rzecz finansujących , obniżając 
koszt lm2 pum o 18,15 zł.

Ad.9
W załączeniu wykaz robót dodatkowych i zaniechanych w segmencie nr 3. Brak informacji o realizacji zmian 
proponowanych w piśmie pana Z. Saraty z 31-03-1998 r.

Ad. 10 i 11
W załączeniu ksero projektu architektoniczno-budowlanego Budynku S-l z listopada 1997 - do decyzji nr 245 
z 15-03-2000 r. Burmistrza Gminy W-wa Ursynów .
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Protokół nr 18/2001

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM “Przy Metrze” 
z dnia 10 września 200 lr.

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej;

P rze vvo d ni czący 
Wiceprzewodniczący 
Sekretarz 
Członkowie:

Andrzej Stępień 
Zbigniew Jamroz 
Joanna Stasikowska

Elżbieta Osuchowska 
Stanisław Golatowski 
Henryk Klitenik 
Stanisław Nelken

oraz nw. członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni i goście:

1 Prezes Spółdzielni 
Z-ca Prezesa ds. org.

3. Z-ca Prezesa ds. tech.
4. Radca prawny
5. Przedstawiciel Gr. Członkowskiej nr 5
6.

Ewa Zacharewicz 
Eżbieta Dobrzańska 
Andrzej Matz 
Jerzy Karpacz 
Jerzy Zmysłowski 
Danuta Kamińska

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej A ndrzej Stępień. Stwierdził, że zostało ono 
zwołane w sposób prawidłowy, a liczba obecnych członków Rady Nadzorczej uprawnia Radę do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
Następnie Przewodniczący odczytał nw. projekt porządku obrad, który wszyscy członkowie Rady 
otrzymali w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 8/01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 marca 2001 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego Migdałowa I.
Sprawy różne.

W/w porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

ad. 1
Zatw ierdzenie pro tokołu  n r 8/01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 m arca 2001 r.

Ze względu na liczne uwagi do treści protokołu, Rada -  6 głosami -  postanowiła go nie 
zatwierdzać. Jednocześnie zobowiązała pracowników obsługi organizacyjnej do skorygowania zaistniałych 
w nim nieścisłości.

ad. 2
Podjęcie uchw ały w spraw ie zatw ierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego M igdałowa I.

Do omawiania tego punktu porządku obrad Rada przystąpiła w obecności Zarządu.
Wykonując zobowiązanie nałożone przez Radę na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2001 r., Zarząd 

przedłożył siedem wariantów rozliczenia zadania inwestycyjnego Migdałowa 1 (zał. 2). Zostały one 
przedstawione przez Prezesa A ndrzeja M atza i p. Danutę K am ińską, po czym przystąpiono do ich 
szczegółowego omawiania.



Rada kolejno rozpatrywała wniesione propozycje, zadając Zarządowi i Radcy Prawnemu mec. 
Jerzem u K arpaczow i liczne i szczegółowe pytania. Wnikliwie analizowano sposoby i podstawy 
przyporządkowania poszczególnych kosztów, wykorzystując przy tym także informacje i zestawienia 
uzyskane podczas trzech poprzednich posiedzeń Rady, na których niniejszy temat był poruszany.

Znacząca część dyskusji została poświęcona znaczeniu i wpływowi na omawiane zagadnienie 
nowych regulacji prawnych, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W rozważaniach nie 
pominięto także zdania Sądu Najwyższego, wyrażonego w licznych orzeczeniach.

W trakcie procedowania przeprowadzono glosowania nad poszczególnymi wariantami.
- wariant II nie znalazł poparcia wśród członków Rady;
- wariant V uzyskał jeden głos;
- za wariantem VII opowiedziało się 6 członków Rady.

Po ustaleniu i wybraniu - zdaniem Rady -  optymalnego, ze względów zarówno prawnych, jak i 
słuszno ścio wy ch, algorytmu przyporządkowania kosztów budowy poszczególnym budynkom, 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad stosownym projektem uchwały.

Za powyższą uchwałą oddano 7 głosów, sprzeciwu nie było, nikt się nie wstrzymał.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/01 stanowi załącznik nr 3.

ad. 3
i prawy różne.
.. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożoną przez Zarząd symulacją kosztów wprowadzenia zmian (w 

kształcie uprzednio zaproponowanym) w strukturze organizacyjnej Spółdzielni (zał. 4).
2. Rada Nadzorcza (5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) ustanowiła swego pełnomocnika do 
kontaktów z mediami w osobie Przewodniczącego A ndrzeja Stępnia. W wypadku niemożności 
reprezentowania Rady przez Przewodniczącego, obowiązki te przejmie Sekretarz Jo an n a  Stasikowska.
3. Przewodniczący, w imieniu Rady, podziękował Zarządowi za niezwykle solidne i staranne 
przygotowanie materiałów, będących podstawą rozważań przy zatwierdzaniu rozliczenia kosztów 
inwestycji Migdałowa I.
4. Rada z uznaniem przyjęła ostatnie działania Zarządu, mające na celu wprowadzenie większej dyscypliny 
wśród pracowników Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
M icha ł Kołodziejczyk

Nykaz załączników do niniejszego protokółu:
1. Lista obecności.
2. Warianty rozliczenia inwestycji przedstawione przez Zarząd
3. Uchwała nr 47/01.
4. Symulacja kosztów wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej.

Sekretarz
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
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ul. Lanciego 12 

02-792 Warszawa 
Tel. centr. 648-74-73, 648-79-55 
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Kwota odsetek uzyskanych z lokat bankowych od środków wpłacanych przez finansujących inwestycję
"Migdałowa I" wg stanu wolnych środków pieniężnych

Lp. Rok

Kwota odsetek od lokat i rachunku bankowego, w tym:

Łączna kwota 
odsetek

Odsetki
przypadające na 

Migdałową I

Odsetki
przypadające na 

Migdałową III

Odsetki
przypadające na 
Centrum Natolin

1 1997 527 819,42 527 819,42
2 1998 338 648,36 136 763,27 42 792,93 159 092,16
3 1999 344 250,83 82 447,23 234 695,28 27 108,31
4 2000 (do 15.03.) 136 832,72 74 212,56 62 620,16 0,00

Razem 1 347 551,33 821 242,48 340 108,37 186 200,47
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S p ó łd z ie ln ia  M ie s z k a n io w a  
"  P R Z Y  M E T R Z E "  

ul. lo n c ie y o  12 
02*792 Warszawa 

le i. c e n l i  6313*7/1*73, 636 79-65 
łax; 643-73*30 

- 3 -

Załącznik nr 7

Zestawienie robót dodatkowych 
i zaniechanych wg 

indywidualnych zgłoszeń lokatorów

i
Nr

s e g m e n tu
Wartość robót 
dodatkowych

Wartość robót 
zaniechanych

S-1 339 045,42 183 357,77

S-2 12 927,60 54 994,00

S-3 20 109,60 36 927,16

S-4 48 837,60 170 092,27

S-5 17 236,81 44 347,02

Razem: 438 157,03 489 718,22

Za zgodność 
z oryginałem
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Załącznik nr 7

Koszt robót dodatkowych -  segmenty

L.p. Okna Kominki P iw n ice G erdą d rzw i Razem:
1 X 10 452,97 9 822,60 1 436,40 21 711,97
2 X 10 452,97 9 822,60 1 436,40 21 711 ,97

^  3 X 10 452,97 -  9 822 ,00 1 436,40 21 711 ,97
4 X 10 452,97 1 436,40 11 889,37
5 X 10 452,97 ;9.8ŹŻ,€ 1 436,40 *44 8 8 9 ,3 7
6 X 10 452,97 9 822,60 1 436,40 21 711 ,97
7 X 10 452,96 1 436,40 11 889 ,36
8 1 605 ,00 10 452,96 21 314,40 1 436,40 34 808,76
9 1 605,00 10 452,96 1 436,40 13 494,36

10 1 605 ,00 10 452,96 9 822,60 1 436,40 23 316,96
11 1 605,00 10 452,96 1 436,40 13 494,36
12 1 605 ,00 10 452,96 1 436,40 13 494,36
13 1 605,00 10 452,96 1 436,40 13 494,36
14 1 605 ,00 10 452,96 21 314,40 1 436,40 34 808,76
15 1 605,00 10 452,96 21 314,40 1 436,40 34 808,76
16 1 605,00 10 452,96 21 314,40 1 436,40 34 808,76

14 445,00 167 247,42 134 370,60 22 982,40 339 045,42

4 4 .8 8 ? , 2>?

£ 4 .? « ,c?7
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KONOfiOŁZIHNYCH 
•STUKROTKfi"

<■ ■ ;= no 30

STOKROTKA
’v .  ~

S.Z.B.D.J "Stokrotka”
ul. B isku p ia  14 
0 4 -2 1 6  W a rs z a w a

N u m e r  f a k t u r y  8 /1 0 /9 8  
O R Y G IN A Ł  / -K O P iA -

N IP  1 1 3 -0 5 -0 6 -7 1 5

■ FAKTURA VA T
^  O d b

N a zw a

io rc a  -----------------------------------------------------------------------------

S .M  " P r z y  M e trz e "
A r

D a ta  w y s ta w ie n ia 9 8 -1 0 -0 1
A d re s u l. L a n c ie g o  12 D a ta  s p rz e d a ż y 9 8 -1 0 -0 1
K o d  p o cz t. 0 2 -7 9 2  M ie js c o w o ś ć  W a rs z a w a T e rm in  z a p ła ty 9 8 -1 0 -1 5
N IP 9 5 1 -0 0 -2 6 -5 4 6 S p o s ó b  z a p ła ty P rz e le w  14 dni

V V J
Ilość Nazwa towaru lub usługi SWW/KWiU JM Cena netto Wartość netto VAT Wartość VAT

1 R o b o ty  d o d a tk o w e  (p iw n ice ) na  o s ie d lu  
“ M ig d a ło w a  I"

1 2 5  5 8 0 .0 0  z ł 125  5 8 0 .0 0  z ł 7 % 8 7 9 0 .6 0  z ł

D o  z a p ła ty _______ V A T ___________ N e tto
R a z e m : 1 3 4  3 7 0 .6 0  z ł 8 7 9 0 .6 0  z ł 125  5 8 0 .0 0  z ł

S ło w n ie  z ło tych : W  ty m : 2 2 %
s to  t r z y d z ie ś c i  c z te r y  ty s ią c e  t r z y s ta 1 3 4  3 7 0 .6 0  z ł 8 7 9 0 .6 0  z ł 7 % 1 2 5  5 8 0 .0 0  z ł
u» ie d e m d z ie s ią t  z ło ty c h  s z e ś ć d z ie s ią t  g r o s z y 0 %

zw .

i ^ h » k
O s o b a  u p o w a ż n io n a  

d o  o d b io ru  fa k tu ry

PKO BP XV O/Warszawa 10201156-183035-270-217-111

$ . M .

Dnia ■
I  dz

" p -Ł- •
WPłynH ° X)
[ \J { Q  199 *

2 a  z g o d n o ś ć  

z oryginałem
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WYCENA ROBOT DODATKOWYCH ORAZ ZANIECHANYCH 

Dotyczy: Segmentu Nr 3 Osiedle Migdałowa I p.Zbigniew Sarata

I. OBMIAR ROBOT
A. Roboty zaniechane

1. ściana działowa gr. 1/2 c
26.02 m

2. Tynk obustronny cem.-wap.
6.02 x 2 = 12,04 m2

3. Parapety wewnętrzne /szt.8/
2,97 m2

4. Ościeżnice stalowe wewnątrzlokalowe
11 szt

5. Skrzydła drzwiowe
11 szt

6. Strop /podbitka/ z płyt G-K
269,44 m

7. Wycieraczka przed wejściem
1 szt.

B . Roboty dodatkowe
1. Ściana działowa gr. 1/4 c.

18,75 m2
I. Wycena robót zaniechanych /dotyczy "A"/
Lp Podstawa wyceny

i < 
Jedn. Ilość

1 I

Wycena
*

miary
" R H "M" " S "

1. Ścianka działowa gr.1/2 c 2m 6,02 10.07 26,61 0,$4

2.

0120-0202 
KNR 2 92 
Tynk 2m 12,04

60,62

6,33

160,19

2,81

5,66

0,26
0102-0100 
KNR 2-02

76,21 33,83 3,13

3. Parapety wewn. 2m 2,97 84,78 169,16 2,42
0239-0100 
KNR 2-02

251,18 502,41 7,19

4. Ościeżnice st. szt 11 10,40 37,16 0,87
5. 1016-0100 

. J£WR^-02
114,40 408,76 9,57

Za zgodnóSt2-02 
z oryginałem

Po isnnct

f
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Skrzydła drzwiowe 
1018-0200 
KNR 2-02

' 2 m
(

17,6 14,56
256,26

80,52
1417,15

0,47
8,27

6. Strop 2m 69,44 4,82 8,73 0,39
2006-0400 334,70 606,21 27,08
KNR 2-02

7. Wycieraczka st. szt 1 12,00 62,00 0,20
wyc.własna 12,00 62,00 0,20

RAZEM: 1105,37 3190,55 61,10

OGOŁEM: 4357,02

WYCENA ROBOT DODATKOWYCH "B"

Lp Podstawa Jedn. Ilość "R " "M" ligi:

wyceny miary

1. Ścianka działowa gr , 2 l/4c m 18,75 7,88 15,94 0,62
147,75 298,88 11,63

2, Tynk cem.-wap. 2m 29,50 6,33 2,81 0,26
/wykonano w 50%/ 60,13 26,70 2,47

RAZEM: 207,88 325,58 14,10

OGOŁEM: 547,56

III. Bilans robót /"A" - "B "/

4357,02 - 547,56 = 3809,46

Koszty ogólne:

Koszty zakupu:

"R" "M" MS"

/+/ 1105,37 3190,55 61,10
I - I  207,88 325,58 14,10

RAZEM: 
68,50%

897,49
614,78

2864,97 47,00
32,66

RAZEM:
15,00%

1512,27 2864,97
429,75

79,66

RAZEM:
17,5%

1512,27
264,65

3294,72 79,66
13,94

RAZEM: 1776,92 3294,72 93,60

OGOŁEM: 5165,24 zł N /


