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Warszawa 26 października 2017

Sąd Apelacyjny w Warszawie
V Wydział Cywilny
00-207 Warszawa,

Pl. Krasińskich 2/4/6

sygn. V ACa 31/17

powód:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze

02-797 Warszawa,

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok 118

pozwani:

Zofia Maciejewska Sarata i Zbigniew Sarata

02-792 Warszawa

ul. Lanciego 9B

p i s m o  p r o c e s o w e p e ł n o m o c n i k a p o z w a n e j

Na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 KPC w zw. z art. 391 § 1 KPC, wnoszę o wydanie

zgody na złożenie pisma podsumowującego. Niniejsze pismo nie spowoduje zwłoki w

postępowaniu, ponieważ nie zawiera ono dodatkowych wniosków dowodowych i dotyczy

stanowiska stron oraz materiału dowodowego, który znajduje się już w aktach sprawy, a

zapoznanie się z nim przez Sąd nie jest czasochłonne.

Działając na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu) udzielonego przez moją żonę

dla osoby najbliższej a także własnym przedstawiam podsumowanie stanowiska pozwanych.

Podtrzymujemy swoje stanowisko, iż pozew powinien być w całości oddalony ze

względu na:

I. Niewywiązanie się powoda z postanowień umowy o budowę domu.

II. Niespełnienie postanowień umowy wzajemnej.

III. Zawarcie z wykonawcą umowy dyskryminującej powodów.
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IV. Uchwalenie niewłaściwych metod rozliczenia inwestycji.

V. Formalny brak rozliczenia inwestycji.

VI. Trzyletnie przedawnienie roszczeń.

VII. Dziesięcioletnie przedawnienie roszczeń.

VIII. Nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

U Z A S A D N I E N I E

I

Postanowienie § 12 pkt 2 umowy (załącznik do pozwu) zawartej pomiędzy stronami 23

sierpnia 1997 roku zobowiązywały spółdzielnię do informowania powoda o wzroście kosztów

budowy domu. Pomimo tego, iż powodowa spółdzielnia podpisując aneks nr 4 do umowy o

zastępstwo inwestorskie (załącznik do pisma procesowego pozwanego z 7 stycznia 2013)

podwyższyła koszt budowy metra kwadratowego z kwoty 1 480 zł na 2 150 zł pozwany nie

został o tym powiadomiony. Ponieważ dysponował jednie określoną ilością pieniędzy mógł

od umowy odstąpić, co przewidywał § 17 pkt 1 umowy i odzyskać wpłacone wcześniej

pieniądze. Tymczasem spółdzielnia fakt podwyższenia kosztu budowy zataiła, a pozwani

znaleźli się w stacji bez wyjścia.

II

Pomimo tego, że § 10 pkt 1 umowy zawartej z powódką przewidywał przeznaczenie

wpłacanych przez powoda pieniędzy między innymi na pozyskanie terenu – spółdzielnia

wybudowała dom na gruncie stanowiącym własność miasta stołecznego Warszawy i przez

kolejne 17 lat nie uzyskała ani własności gruntu, ani prawa jego użytkowania wieczystego.

Tym samym wybudowany za pieniądze pozwanego budynek zgodnie z art. 48 otaz art. 235

Kodeksu Cywilnego stanowi własność miasta stołecznego Warszawy. Pozwany zresztą

posiada stosowne urzędowe potwierdzenie tego faktu. Wynikają z tego daleko idące

konsekwencje – przydział domu okazał się nieważny, a wobec toczących się procesów

pomiędzy miastem, a powodem o wysokość czynszu dzierżawnego perspektywa

uregulowania stanu prawnego wydaje się niemożliwa, lub co najmniej bardzo odległa.

Zgodnie z art. 488 § 2 k.c. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione

jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga

strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy sygn. akt I CKN 1135/97 oraz

III CKN 559/98: Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę mieszkania spółdzielczego, zawartej

przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem tejże spółdzielni, stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i nast. k.c.),

chyba że strony przyjęły w umowie inne przepisy.

W konsekwencji, roszczenie powódki, jeżeli zostanie uznane za zasadne, powinno

zostać zasądzone z tym zastrzeżeniem, że jego spełnienie jest uzależnione od
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jednoczesnego otrzymania przez pozwanych świadczenia wzajemnego, tj. przeniesienia

przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Przy Metrze” na Zbigniewa Saratę prawa własności

budynku wraz z prawem do gruntu.

III

Zawierając z inwestorem zastępczym umowę o wybudowanie osiedla Migdałowa I

powódka zamieściła dyskryminujące pozwanych postanowienia. W tej samej cenie metra

kwadratowego miały być wzniesione powierzchnie całkowite domów jednorodzinnych i

powierzchnie mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Ponieważ powierzchnie mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowią zaledwie

około 65% ich powierzchni całkowitej a dodatkowo kosztu budowy budynku wielorodzinnego

miały być pomniejszony o wartość stanowisk postojowych w garażach podziemnych –

właściciele segmentów subsydiowali budowę bloków. W efekcie koszt metra kwadratowego

powierzchni mieszkalnej w bloku  był znacznie mniejszy, niż metra kwadratowego

powierzchni całkowitej segmentu.

Do tego dochodzi fakt, że powierzchnie wspólne w budynkach wielorodzinnych (klatki

schodowe i korytarze), były w pełni wykończone, podczas gdy powierzchnia całego parteru i

całego piętra segmentów oddana była w stanie deweloperskim.

IV

Biegły, który otrzymał zlecenie obliczenia wkładu budowlanego według zasad

obowiązujących w spółdzielni wykonał swoje zlecenie dosłownie. Niemniej nie podszedł do

zasad uchwalonych przez spółdzielnię całkowicie bezkrytycznie. W 22 minucie 10 sekundzie

stwierdził: to co w zasadach spółdzielnia stworzyła nie jest zgodne z żadną normą..

Później, odpowiadając w 28 minucie 50 sekundzie rozprawy na pytanie pełnomocnika

pozwanych: czy w pana ocenie doszło do sytuacji, że osoby finansujące budowę segmentów

faktycznie partycypowały finansowo także w kosztach budowy garaży i części wspólnych domów

wielorodzinnych biegły odpowiedział - oczywiście, według mnie tak.

W wypowiedzi biegłego znalazły się jednak także stwierdzenie z którymi nie sposób się

zgodzić. W 22 minucie 45 sekundzie biegły stwierdza: ponieważ uważałem, że powierzchnie

mieszkalne i ogólne opisywane tam w tych zasadach dotyczyły budynków wielorodzinnych uznałem,

że dla budynków jednorodzinnych, ponieważ budynki jednorodzinne nie mają powierzchni ogólnych i

wspólnych – zrobiłem tak, a nie inaczej. Biegły nie miał żadnych podstaw, aby uznać, że

definicja powierzchni mieszkalnych z zasad rozliczania inwestycji dotyczy wyłącznie

budynków wielorodzinnych.

Niezrozumiała jest także akceptacja biegłego dla przekazania odsetek z lokat

bankowych wpłat inwestorów finansujących budowę osiedla Migdałowa I na fundusz

remontowy starych zasobów spółdzielni.

Ponadto biegły w swoich obliczeniach nie uwzględnił faktu, że strych segmentu

pozwanych został oddany w stanie surowym. Zgodnie z aneksem 4 do umowy o zastępstwo
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inwestorskie powierzchnia strychu ze względu na brak wykończenia miała być zmniejszona o

50%. W rozliczeniu nie znalazło to odzwierciedlenia.

V

Spółdzielnia wciąż nie dokonała rozliczenia końcowego tej inwestycji. „Rozliczenie”

inwestycji nastąpiło na podstawie uchwały RN nr 47/2001 z dnia 10 września 2001, którą

należy uznać za nieistniejącą, została bowiem podjęta przez członków RN, których

powołanie prawomocnym wyrokiem SO w Warszawie z 2009 zostało podważone. Argument

ten został podany już w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Ewentualnie można przyjąć koncepcję

Sądu Okręgowego w Warszawie zapadłej w analogicznej sprawie (w załączeniu do pisma z

26 lutego 2016), który podważył rozliczenie stwierdzając, że leżało ono w kompetencji

Zarządu, a nie RN.

VI

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 26 maja 2014 (sygn. I ACa 1629/13) jest prawidłowy.

Nastąpiło trzyletnie przedawnienie. Wprawdzie SN w składzie trzyosobowym na skutek

skargi kasacyjnej powódki podważył go, jednak tegoroczna uchwała składu 7 sędziów SN z

9 marca 2017 (sygn. III CZP 69/16) uznała wyrok I CSK 1003/14 za błędny. Od marca tego

roku żaden skład orzekający nie powinien mieć wątpliwości, że w stosunkach pomiędzy

spółdzielnią mieszkaniową, a członkiem obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.

VI

W powyższej sprawie nastąpiło także dziesięcioletnie przedawnienie. Budowa została

ukończona 15 marca 2000, co wynika z decyzji 245/D/00/MU. Pozew zaś wpłynął do Sądu

Okręgowego w Warszawie dopiero 3 czerwca 2011. Upłynęło zatem 11 lat i 3 miesiące.

Treść art. 120 § 1 k.c. nie pozostawia wątpliwości: Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w

którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej

czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się

wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Podkreślam – najwcześniej, nie najpóźniej. W przypadku rozliczenia budowy należy

uznać najwcześniejszy możliwy termin – dzień uzyskania pozwolenia na budowę.

Spółdzielnia zaś zignorowała własny statut (rozliczenie w ciągu roku), ustawę o

spółdzielniach mieszkaniowych (6 miesięcy) jak też § 11 pkt 2 (4 miesiące) umowy zawartej

z powodem.

VII

Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. ta

nowelizacja zmieniła art. 18 ust. 4 i nadała mu następujące brzmienie: rozliczenie kosztów
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budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego

terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym art. 10 ww. nowelizacji: do spraw

sądowych wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

z poważaniem

Zbigniew Sarata

W załączeniu:

1. Upoważnienie dla członka najbliższej rodziny

2. Dowód nadania pisma do powoda


