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10/21 ze względu na nierzetelność opinii. Jednocześnie wnoszę o wszczęcie postępowania 
zmierzającego do skreślenia go z listy biegłych ze względu na brak kompetencji, kwalifikacji, rzetelnej 
wiedzy i obiektywizmu.

Wraz z moją żoną zostaliśmy pozwani przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze w sprawie 
o dopłatę do wkładu budowlanego za dom jednorodzinny. W toczącym się postępowaniu był 
powołany biegły Jacek Łazowski i postanowieniem Sądu został zobowiązany do ustalenia 
rzeczywistych kosztów budowy domu jednorodzinnego ... 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. (po zakończeniu budowy).

Opinia była błędna, gdyż biegły w ogóle nie określił kosztu budowy dom według zasad 
obowiązujących w dniu uzyskania pozwolenia na budowę twierdząc, że w tym czasie nie były 
określone żadne zasady. Tymczasem zasady takie były określone w identyczne brzmiących 
umowach zawieranych w roku 1996 i 1997 pomiędzy inwestorami a spółdzielnią. Ustalona była cena 
metra kwadratowego, zasady waloryzacji, stawki VAT oraz zakres odstępstw od projektowanej 
powierzchni. Identyczne zasady zostały określone w umowie pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a 
wykonawcą -  firmą Stokrotka. Według tych zasad powinienem zapłacić spółdzielni 320 tys. zł. Także 
w opinii uzupełniającej biegły nie wywiązał się ze zlecenia określonego przez Sąd.

Koszt budowy osiedla w ramach którego został wybudowany dom jednorodzinny wyniósł około 
51 milionów złotych. W trakcie budowy za 195 m2 wpłaciłem spółdzielni kwotę 411 tys. złotych. 
Powierzchnia domu to 0,73% powierzchni wszystkich budynków osiedla co przekłada się na kwotę 
372 tys. zł. Ze względu na oddanie 51 m2 strychu w stanie surowym, co było zgodne z zawartą przez 
spółdzielnię ze mną oraz w wykonawcą umową, powinienem zapłacić 0,64% kosztu budowy osiedla 
tj. 328 tys. złotych. Według błędnej opinii koszt budowy domu jednorodzinnego wyniósł 488 tys. zł. 
Rozbieżność której biegły „nie zauważył” jest rzędu 50% [(488-320): 320].

Opinie i uwagi mojego adwokata do opinii znajdują się w aktach sprawy. Osobnego omówienia 
wymaga natomiast ustne wyjaśnienie biegłego dotyczące ogromnych rozbieżności pomiędzy bardzo 
zgrubnym kosztem wykonania domu jednorodzinnego - 372 tys. zł, a wyliczeniami biegłego.

W 52 minucie nagrania rozprawy z 23 października 2017 zadałem biegłemu pytanie: dokonałem 
uproszczonego obliczenia, podzieliłem powierzchnię swojego segmentu przez powierzchnię wszystkich
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budynków mieszkalnych. Wyszło mi, że segment ma 0,73% ogólnej powierzchni osiedla. Ponieważ biegły 
podał, że koszt budowy osiedla wynosił około 51 milionów złotych, to pomnożywszy to przez udział mojego 
budynku w powierzchni całkowitej osiedla wyszło mi, że powinien kosztować 372 tysiące złotych. Tymczasem 
według pańskiej opinii budynek kosztuje 100 tysięcy złotych więcej. Skąd ta różnica?

Biegły odpowiedział: mieszkanie o takiej samej powierzchni w budynku wielorodzinnym jest tańsze, niż 
dom jednorodzinny. Dlaczego jest tańsze, wchodzi koszt działki... podam taki prosty przykład -  budowa dachu. 
Za dach nad segmentem pozwanych płacą tylko pozwani... natomiast dach nad budynkiem wielorodzinnym nie 
płaci tylko właściciel, mieszkaniec ostatniego lokalu na ostatniej kondygnacji, tylko wszyscy w pionie... 
właściciele mieszkań w budynku wielorodzinnym płacą, kilkukrotnie mniej, niż za budowę takiego samego 
dachu. Dotyczy to także fundamentów, dotyczy to także ścian, dotyczy stropów. Więc stąd się to bierze.

Każde stwierdzenie zawarte w tej odpowiedzi jest nieprawdziwe i świadczy o niekompetencji, 
na przykład porównując wznoszone jednocześnie: dom jednorodzinny z dziesięciopiętrowym blokiem 
mającym podziemne garaże:

1. Argument dotyczący kosztu działki nie dotyczy domu jednorodzinnego. Spółdzielnia nie poniosła 
żadnych kosztów nabycia własności gruntu, ani kosztu uzyskania użytkowania wieczystego. 
Grunt nadal należy do miasta i jest dzierżawiony.

2. Każda kondygnacja dziesięciopiętrowego budynku jest ograniczona stropami. Ostatnia jest 
podstawą dachu. Wchodzący w skład powierzchni całkowitej strych domu jednorodzinnego nie 
ma osobnego stropu, jest przykryty bezpośrednio skośnym drewnianym dachem. Nie ma ścian 
zewnętrznych, co zmniejsza, a nie zwiększa koszt budowy domu jednorodzinnego.

3. Na cenę mieszkalnej kondygnacji składa się przede wszystkim koszt stropu oraz ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. Tak samo w blokach, jak w domach jednorodzinnych. Właściciele 
mieszkań w budynku wielorodzinnym nie płacą za wybudowanie metra kwadratowego mniej.

4. Im wyższy budynek -  tym jego ciężar jest większy. Stąd fundamenty w blokach muszą być 
solidniejsze, a zatem proporcjonalnie do ilości kondygnacji droższe.

5. Cena jednego stropu zależy od powierzchni, a nie od ilości kondygnacji. Koszt budowy każdej 
kondygnacji jest zbliżony. Wyższy budynek -  więcej ścian i stropów, których sumaryczna cena 
stanowi sumę kosztów wybudowania wszystkich poziomów.

6. W blokach w ramach opłaty za powierzchnie mieszkalne wykonane zostały garaże podziemne w 
głębokich wykopach. W moim domu jednorodzinnym podziemnych pomieszczeń nie ma.

7. W wyjaśnieniach biegły ponadto pominął podwyższenie kosztu budowy domów wielorodzinnych 
ze względu na użycie w czasie budowy dźwigów, oraz instalację wymaganych przepisami wind 
osobowych, czego w moim domu jednorodzinnym nie ma.

Nie może być zatem mowy o sytuacji w której metr kwadratowy budynku wysokiego jest 
mniejszy, niż budynku niższego. Jest odwrotnie. Dlatego budynki wysokie wznosi się tylko tam, 
gdzie brakuje miejsca, gdyż są droższe.

Opinia jest całkowicie błędna, gdyż biegłemu brak jest stosownej wiedzy, lub też nie potrafi 
zachować bezstronności. Według mojego przekonania taka osoba nie powinna być dłużej biegłym 
sądowym. Wnoszę zatem jak na wstępie.
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