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I. pcdtrzvrnuje dotychczasowe stanowisko w sprawie, a zatem wnosze 0 zasqdzenie
pozwanych na rzeczpowódki optat zwiqzanych z segmentem przy uI. Lanciego9b, za
okres 11.2014-07.2015 r., na podstawie art. 4 ustawy 0 spótdzielniach
mieszkaniowych, w kwocie 13.606,25 zt wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
wniesienia pozwu do dnia zaptaty. Na powvzsza kwote sktada sie kwota nalezncsci
gtównej oraz skapitalizowaneodsetki na dzieri 31.05.2015 r.

11. Wnosz~ 0 przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego sqdowego, dysponujqcego
wiadornosclarnl specjalnymi w zakresie rozliezen optat eksploatacyjnych w
spótdzielniachmieszkaniowych,na okolicznosc:
a) Weryfikacji, na podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiatu

dowodowego oraz na podstawie oryginatów uchwat organów Spótdzielni i
oryginatów dokumentacji ksiegowe] i rachunkowej znajdujqcej sle w Spótdzielni,
która zostanie biegtemu udostepniona, prawldlowoscl dokonanego przez strone
powodowq naliczenia zadiuzenla obciazajacego pozwanych, w rnvsl
obowiqzujqcych w okresie od 11.2014 r. do 07.2015 r. uchwat organów
Spótdzielni oraz dokonania ewentualnie wtasnych wvliczeri w tym zakresie (z
rozbiciem naleznoscina poszczególnemiesiqce),

Dziatajqcw imieniu powódki, w wykonaniu zobowiqzania tut. Sadu z dnia 14.01.2016 r.,
doreczonego petnomocnikowi powódki w dniu 18.01.2016 r., do zlozenla odpowiedzi na
sprzeciw,w terminie 14 dni, pod rygorem pornlnlecia, niniejszym:

Odpowiedz na sprzeciw

Sygn. akt: 11 C2958/15

Pozwani:
Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska-Sarata
(adreswaktach)

Powódka:
Spótdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"
adresw aktach
(dalej okreslana równiez jako: "Spótdzielnia")
reprezentowana przez
radce prawnego Monik~ Plworiska
P- LawLegalAdvisors
(adresw aktach sprawy)

Sad Rejonowy dia Warszawy Mokotowa
11Wydziat Cywilny
uI. Ogrodowa 51a
00 - 873 Warszawa

Legol Advisors

Warszawa,dnia 01.02.2016 r.

2016-02-16_ SPM_Sarata _II_ C_2958_15_ odpowiedz _na _sprzeciw _p-law

- O.D~iS-



2

Pozwani w sprzeciwie od nakazu zaptatv podniesli, ze powódce nie przystuguje tytut prawno
rzeczowy do nleruchomcscl, w stosunku do pozwanych nigdy nie powstalo spótdzielcze
wtasnosciowe prawo do segmentu, a zatem powódka nie ma legitymacji do pobierania
jakichkolwiek oplat od jej mieszkariców, Innymi stowy pozwani twlerdza, ze pomimo
dokonanego w 2001 r. przydziatu segmentu przy u!. Lanciego 9b, zajmowania tego segmentu

1. Argumenty uzasadniajace wvstaptenie z roszczeniem 0 zaplate oplat eksploatacyjnych
na podstawie art. 4 u.s.m.

1. Argumenty uzasadnlajace wvstaplen!e z roszczeniem 0 zaptate oplat eksploatacyjnych
na podstawie art. 4 u.s.m.

2. obowlazek zarzqdzania przez spéldzlelnle nleruchornoscia.
3. Przyczyny nieustanowienia uzvtkowanla wieczysego.
4. Konsekwencje uzyskania przez pozwanych prawa wlasnoscl zajmowanego przez nich

segmentu.
S. Zarzut naliczania przez Spétdzielnie kosztów nierzeczywistych.
6. Argumentacja w zakresie wnioskowanego dowodu z opinii biegtego.
7. Komentarz do fragmentów dokumentacji zalaczone] do sprzeciwu.
8. Podsumowanie.

W celu zachowania najlepszej przejrzvstosci niniejszego pisma, zostalo ono skonstruowane
zgodnie z nastepujacvrn porzadklern,

Uzasadnienie

b) Ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódke w okresie od
11.2014 r. do 07.2015 r., zwiqzanych z utrzymaniem i eksploatacja segmentu
znajdujacego posadowionego przy ul. Lanciego 9b w Warszawie (z rozbiciem
naleznosci na poszczególne mlesiace},

c) Wykazania stosowania przez Spótdzielnie, w okresie od 11.2014 r. do 07.2015 r.,
w odniesieniu do nieruchomosci pozwanych zasady wynikajqcej z art. 6 ust. 1
ustawy 0 spótdzielniach mieszkaniowych, a zatem przenoszenia kosztujprzychodu
danego roku rozliczeniowego, na rozliczenie w roku nastepnvrn.

111. wnosze aby dowód w powvzszvrn zakresie (pkt 111)sporzadzii biegty sadowv przy
Sadzie Okregowvm w Warszawie - Krzysztof Nader (ul. Szkolna 26, Michatowice 05-
816), badz biegty dr Dariusz Filip. Wskazani powvze] biegli, posiadaja rozlegia wiedze
w zakresie rachunkowosci w spótdzielniach, zas ich opinie wielokrotnie stanowity
istotna podstawe faktvczna orzeczen Sadów I i 11instancji, niekwestionowanq przez te
Sadv,

IV. zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, za wyjqtkiem tych które zostaty w
sposób wyrainy przyznane w tresci niniejszego pisma,

V. ustosunkowujqc sle do tresci sprzeciwu od nakazu zaptatv z dnia 14.10.2015 r.,
uzupetniam stanowisko powódki w sprawie, przedstawione w pozwie.
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W tym kontekscie naleiy rozwaiyé jak wiele mogta zmienié wspomniana uchwata? Nie jest
ona zródtern prawa a jedynie jego interpretacjq. Z pewnoscia w zwiazku z faktem, ii zestata
wydana w sktadzie powiekszonvrn, sadv wleczvstoksiegowe zaprzestanq zaktadania ksiag
wieczystych dia lokall objetvch przydziatem w budynku posadowionym na gruncie 0
nieuregulowanym stanie prawnym. Brak jednak jakichkolwiek podstaw do uznania, ie
podjecie przez Sad Najwyiszy uchwaty moie spowodowaé wstecznie uznanie niewainosci
przydziatów [Sad Najwyiszy nie stanowi prawa a je interpretuje). Nade wszystko jednak brak
podstaw do wysnucia takich wniosków z tresci samej uchwaty. Z uchwaty tej nie wynika
bowiem, ie osobom dysponujqcym przydziatem w budynku posadowionym na
dzieriawionym gruncie nie przystugujq iadne prawa, a zatem ie swoje lokale zajmujq bez
podstawy prawnej. Wr~cz przeciwnie. Uzasadnienie prowadzi do wniosku, ie przydziat
takiego lokalu/segmentu powoduje powstanie ekpektatywy, która jest prawem
zbywalnym i dziedzicznym, zas· powstanie petnego prawa wtasnosciowego wymaga
spetnienia sie dodatkowej przestanki w postaci nabycia wtasnosci (uiytkowania
wieczystego) gruntu przez spótdzielnie. Uchwata nie prowadzi równiei do uznania, lz
wydane przydziaty na lokale sa niewaine. Sq to dokumenty petnowartosclowe, których

Jak wskazuje powyiszy przyktad, nie stanowito wiec przeszkody dia wvodrebniania
lokalu/segmentu i zatoienia dia niego ksiegl wieczystej, posadowienie budynku na gruncie
nlebedacvrn wlasnoscia lub nie pozostajacvrn w uiytkowaniu wieczystym spótdzielni. Sadv
wieczvstoksiegowe traktowaty takie przydziaty jako dokonane zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisatni prawa i w petni skuteczne. Naleiy wvraznle podkreslié, ie zanim zapadta
wspomniana uchwata zarówno Spótdzielnia, jak i cztonkowie, a nade wszystko sadv
wieczvstoksiegowe, dziataty w zaufaniu do wczesnle] praktykowanej interpretacji, zgodnie z
która wptata wktadu budowlanego na podstawie umowy 0 budowe lokalu/segmentu i
dokonany w wykonaniu takiej umowy przydziaf, sa w petni skuteczne i powoduja
powstanie petnowartosciowego wtasnosciowego prawa do lokalu.

Zanim powódka bardziej szczegótowo odniesie si~ do analizy uzasadnienia wspomnianej
uchwaty, naleiy nadmienié, ie do czasu jej wydania, uprzednia praktyka judykatury w
zakresie rnozliwosci rozporzqdzania przez spóldzielnie segmentami/lokalami w budynkach
wybudowanych na gruncie nie bedacvrn wlasnoscia spótdzielni byta jednak odmienna. I tak
np. w uchwale Sadu Najwyiszego z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt III CZP79/94, wvjasniono,
ie zatoienie ksiegl wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego wlasnosciowego prawa do
lokalu mieszkalnego w budynku stanowiqcym wiasnosé spótdzielni nie jest uzaleinione od
uregulowania tytutu prawnego spótdzielni do nleruchomoscl, na której znajduje sle budynek
mieszkalny.

Genezy zaprezentowanej przez pozwanych w sprzeciwie argumentacji naleiy poszukiwaé w
Uchwale Skladu Siedmiu Sedziów Sadu Najwyiszego - Izba Cywilna z dnia 24 maja 2013 r. (lil
CZP 104/12), w której Sad ten wskazal, ie spófdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu
ustanowione w budynku potozonvm na gruncie, do którego spótdzielni nie przystuguje
wlasnosé albo uiytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatvwe tego prawa.

i korzystania przez pozwanych z sytuacji prawnej analogicznej do te], jaka przystuguje
osobom dysponujqcym wtasnosciowvrn spófdzielczym prawem do lokalu/segmentu, pozwani
nie rnaja obowiqzku ponoszenia jakichkolwiek opiat na rzecz Spófdzielni zarzadzajace] catym
osiedlem, na którym znajduje sie segment pozwanych.
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Stosownie do tresci art. 4 ust. 1 ustawy 0 spótdzielniach mieszkaniowych:

Podsumowujqc nalezv stwierdzié, ze pozwani dysponujq aktualnie ekspetatywq
spótdzielczego wtasnosclowego prawa do domu jednorodzinnego 0 tresci odpowiadajqcej
petnemu spótdzielczemu wlasnosclowemu prawu do tego domu (zarówno w zakresie praw
jak i obowiazków}, a zatem w zakresie praw i obowiazków znajduja do nich zastosowanie
wszystkie przepisy, które odnosza sie do osób, którym przystuguje spótdzielcze
wtasnosciowe prawo do lokalu, w tym art. 4 w zakresie optat eksploatacyjnych.

W swietle powvzszego pozwani nie rnoga uchylaé sle od wnoszenia optat na rzecz
Spótdzielni, podczas gdy nie dosé ze zamieszkujqc w segmencie generujq kosztv, które
finalnie ponosi Spótdzielnia, to bezsprzecznie dysponujq prawem zgodnie z nabytym
przydziatem.

Zafqcznik nr 1-kserokopia wyroku Sadu Apelacyjnego.

Powvzsze stanowisko Sadu Najwvzszego wspiera takze tresé wyroku Sadu Apelacyjnego z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 0 sygn. akt I ACa 1485/14, w którym Sad Apelacyjny
wskazat, ze w zwiazku t: brakiem po stronie Spótdzielni tytutu prawno-rzeczowego do gruntu,
brak jest mozliwoscl petnej konsumpcji spótdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu,
oznacza to jednak, ze istnieje nieco stabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego prawa.
Ma ona charakter prawa majatkowego, zbywalnego i dziedzicznego, dia którego jedynie
nie moina zatoiyé ksiegi wieczystej (strona 9 uzasadnienia wyroku).

Stanowisko Sadu Najwvzszego w zakresie skutków dokonania przydziatu prawa (czy to
lokatorskiego czy to wtasnosciowego] jest zatem jednoznaczne. W wyniku takiego przydziatu
powstaje co najmniej prawo obligacyjne, 0 tresci odpowiadajacej prawu wtasciwemu. Nie
sposób odmówié przy tym zastosowania powvzszego stwierdzenia Sadu Najwvzszego do
prawa wtasnosciowego w sytuacji gdy Sqd Najwvzszv odnióst je do prawa lokatorskiego, ze
swej istoty stabszego od prawa wlasnosciowego. Ostatecznym potwierdzeniem charakteru
prawnego ekspektatywy opisanej przez Sad Najwvzszv w przedmiotowej uchwale jest
fragment uzasadnienia w którym czytamy: ;,Uzyskane tymczasowe prawo podmiotowe jest
zbywalne i dziedziczne". Jak zatem widaé, Sad Najwyiszy traktuje ekspetatywe
spótdzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu/segmentu jako prawo rzeczowe (nie tylko
obligacyjne), odpowiadajace tresci spótdzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu z tym
zastrzeieniem, ie jako petne prawo powstanie po spetnieniu ostatniego warunku, a zatem
nabyciu prawa do gruntu przez spótdzielnie.

"w wyniku takiego przydziafu i po zamieszkaniu uprawnionego czionka w lokalu
spófdzielczym doszfo do uksztaftowania sie miedzy tymi podmiotami stosunku
obligacyjnego, zwigzanego z posiadaniem okreslonego lokalu i odpowiadajqcego
tresciowo spófdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu".

skutek (powstanie prawa do lokalu), nastapi w chwili nabycia przez spóldzielnie praw do
gruntów. W tym miejscu nalezv przytoczyé fragment uzasadnienia, odnoszqcy sie wprawdzie
do prawa lokatorskiego, jednak tym bardziej znajdujqcy zastosowanie do prawa
wlasnosclowego:
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"Mieniem jest wiasnosc i inne prawa majqtkowe"

Z powvzszego wynika, ze Spótdzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nleruchomosciaml
stanowiqcymi jej mienie. Zgodnie bowiem z art. 44 k.e.:

"Spóldzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nieruchomosciami stanowiqcymi jej mienie lub
nabyte na podstawie ustawy mienie jej czlonków."

Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.m.:

Spótdzielnia ma ustawowy obowiqzek zarzqdzania nieruchomoscia, na której znajduje si~
dom jednorodzinny pozwanych. Fakt, ze Spótdzielni nie przystuguje w stosunku do tego
gruntu prawo rzeczowe, w zadnvrn wypadku nie zmienia istniejqcego stanu rzeczy.

2. Obowiazek zarzadzania przez spóldzielnle nleruchornoscla.

Powyzsze twierdzenia pozwanych nie rnoga zostaé uwzglednione. Nalezv bowiem zwrócié
uwage, ze w przypadku pozwanych nie mówimy 0 ekspektatywie odrebne] wtasnosci
segmentu a 0 ekspektatywie spótdzielczego wlasnosciowego prawa do segmentu. Pozwani
nie majq tym samym racji co do tego, ze ww. prawo nie zostato odpowiednio
skonkretyzowane. Nalezv bowiem zwrócié uwage, ze pozwani otrzymali przydziat dom u
jednorodzinnego, w którym nastepnie zamieszkali i który do chwili obecnej zajmujq. Jak
wynika z omawianej powvze] uchwaty Sadu Najwvzszego, powvzsze przesadza 0 tym, ze
porniedzv Spótdzielniq a pozwanymi doszto do uksztattowania sie stosunku obligacyjnego,
odpowiadajqcego tresciowo spótdzielczemu wlasnosclowernu prawu do segmentu
(ekspektatywytego.prawa).

Pozwani wskazali w sprzeciwie, ze 0 ekspektatywie jakleges prawa rnozna mówié tylko
.wtedv, gdy to przyszte, majqce powstaé prawo jest scisle sprecyzowane. Pozwani wskazali, ze
ewentualnie rnozna bytoby uznaé, ze przystuguje im ekspektatywa odrebne] wtasnosci
segmentu, zas postanowienia umowy 0 budowe segmentu nie zawierajq istotnych w swietle
art. 8 i 9 u.w.1. elementów praw odrebne] wlasnosci lokalujsegmentu.

Wskazany powvze] obowiqzek dotyczy równiez w petnym zakresie pozwanych. Sytuacji
pozwanych nie reguluje ust. 3 art. 4 ustawy 0 spótdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy
cztonków oczekujqcych na ustanowienie prawa w Spótdzielni. Pozwani dysponuja jUl
bowiem przydziatem, a zatem nie sa jUl cztonkami oczekujacymi. Po prostu uzyskane w
oparciu 0 ten przydziat prawo nie jest jeszcze w petni skuteczne.

Czlonkowie spóldzielni, którym przysfugujq spóldzielcze prawa do lokali, sq obowiqzani
uczestniczyé w pokrywaniu kosztów zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem nierucnomosci
w czesciach przypadajqcych na ich lokale, eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomosci
stanowiqcych mienie spófdzielni przez uiszczanie opfat zgodnie z postanowieniami statutu.
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J BednarekMalgorzata,Mienie. Komentarz do art. 44-55(3)Kodeksu cywilnego

2 Piasecki Kazimierz, Kodeks cywilny. Ksiegapierwsza. Czçsé ogólna. Komentarz

J Kidyba Andrzej, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I Czçsc ogólna, wyd. IJ

Jak zatem widaé okcllcznosé, ze Spótdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu,
na którym posadowiony jest segment pozwanych, nie ma wptywu na zakres je] uprawnien w
stosunku do pozwanych. Prawo do wytqcznego korzystania z nleruchomosci, które
Spófdzielnia uzyskata od gminy Ursynów w ramach umowy dzlerzawv, [est bowiem innym
prawem majqtkowym w rozumieniu ww. przepisu. W kontekscie powvzszego nalezv uznaé,
ie Spótdzielnia niewqtpliwie ma nie tylko prawo ale i obowiqzek administrowania
nleruchomoscia, na której posadowiony jest budynek zasiedlony przez pozwanych.
Okolicznosé braku po stronie Spótdzielni uprawnienia 0 charakterze rzeczowym nie ma zas
zadnego znaczenia.

prawo majqtkowe przybierajq postaé praw bezwzqlednycn (skuteeznych erga omnes), np.
prawa rzeezowe, prawo do spadku, prawo do patentu, prawo do przedsiebiorstwa, a/bo praw
wzg/~dnyeh (skuteeznyeh inter partes), np. najem, /okatorskie spófdzie/eze prawo do /oka/u,
licencja, prawa rodzinne.

Z kolei Mafgorzata Bednarek w swoim komentarzu pcdaje":

Mienie obejmuje takie wierzvtelnoscl, któryeh podstawe stanowiq stosunki zobowiqzaniowe,
np. najem, dzieriawa, wekse/, ezek i inne papiery wartosciowe (art. 9216-92114).

Zgodnie ze stanowiskiem Kazimierza Piaseckiego/:

I tak mieniem sq zarówno prawa 0 eharakterze bezvaçlednym (prawa rzeezowe), jak i
wzgh!:dnym (wierzyteinosci}, przy ezym nie ma znaezenia, ezy majq one eharakter zbywa/ny,
czy niezbywa/ny, np. uzytkowan!e, stuzebnosci osobiste, nie ma tei znaezenia ich warrosé
jako przedmiotu obrotu. W /iteraturze przyjmuje sie, ie obok praw podmiotowych w sklad
mienia moie wchodzié posiadanie oraz ekspektatywy.

Komentator Elzbieta Niezbecka wskazala:"

W swietle definieji zawartej wart. 44 k.e., prawo wtasnosci jest ty/ko jednym ze skfadników
mienia, mienie obejmuje bowiem - obok prawa wlasnosci - wszystkie pozostale rodzaje
podmiotowych praw majqtkowych, a wiec zarówno inne prawa rzeczowe, jak i prawa
majqtkowe wynikajqce ze stosunków obliqacvinych.

I tak w wyroku z dnia 09 marca 2004 r., I CK425/03, Sgd Najwyzszy wskazat:

W kategorii innych praw majqtkowych rnleszcza sie prawa obligacyjne, równiez te
wynikajqce z umowy dzierzawv, Powvzsze nie budzi najmniejszych watpliwosci w swietle
licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sadu Najwvzszego.
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Spótdzielnia, kwestionujqc okolicznosé, ie ww. podwyika zestata dokonana zgodnie z
prawem, uiszczana rzeczMiasta czynszdzieriawy w dotychczasowej wvsokosci, okreslonej
urnowa.Z tytutu tak dokonywanych wplat, Spótdzielnia nie ma obecnie iadnych zalegtosci
czynszowych.W zwiazku ze stanowiskiem Miasta, ii skutecznie zmienito wvsokosé czynszu,
pomiedzvSpótdzielniq a Miastem tOCZqsie obecnie spory sadowe z powództwa Miasta 0

doplate róinicy czynszu, który Spótdzielnia zgodnie z umowa dzieriawy placi, a czynszem
któregobezpodstawnie zadaMiasto (sygn.XXIVC 16/12 oraz XXIVC549/15).

Wtym miejscu powódka pragnie podkreslié, ie rzekoma zalegtosé,0 której mówi Miasto nie
istnieje. Miasto bowiem bez zadnej podstawy (zawartej badi w ustawie, badi w umowie)
czterokrotnie podniosto stawke czynszu dzierzawy i konsekwentnie nalicza Spótdzielni
czynszwg tej bezpodstawnie ustalonej stawki.

Miasto, od diuzszego czasu stoi na stanowisku, ie Spótdzielnia ma wobec Miasta
nieuregulowane zaleglosci z tytutu zaptatv czynszu dzieriawy gruntu, na którym
posadowiony jest segment pozwanych.W zwiqzku z powyiszym, wielokrotnie w kierowanej
doSpótdzielni korespondencji podkreslalo, ie ustanowienie prawa uiytkowania wieczystego
nadzieriawionym gruncie, bedzie mozliwe po uregulowaniu ww. zaleglosci.

Naleiy zwrócié uwage, ie Miasto StoteczneWarszawa, zgodnie z wymaganiami okreslonvrni
w § 5 ust. 1 pkt. 2 zalacznika do uchwaty nr XXVIIIRadym. st. Warszawyz dnia 15.04.2004 r.,
wyrainie wskazato,ie warunkiem uzyskaniaprzezSpóldzlelnie bonifikaty w oparciu 0 art. 37
ust. 3 ustawy 0 gospodarce nleruchomosclarni, 0 której wspominajq w sprzeciwie pozwani,
jest "wywiazywanie sie dzierzawcy z zobowiazan wobec m. st. Warszawy".

W odpowiedzi na zarzuty pozwanych odnosnie tego, ie Spótdzileniaod wielu lat nie czyni nic
by uzyskaéprawo do gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, powódka
wskazuje, ie przeszkodyw uzyskaniu przezSpóldzlelnle prawa uiytkowania wieczystego do
gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, wynikajq wytacznie z
nieprzychylnej w tym zakresie postawy Miasta StotecznegoWarszawy.

3. Przyczynynieustanowienia uzvtkcwanla wieczysego.

2016-02-16 _ SPM_Sarata _II_ C_2958 _15_odpowiedz _na_sprzeciw _p-Iaw

Odnoszac sle do zarzutu pozwanych cdnosnle tego ie art. 1 ust. 3 u.s.m.wskazuje, ie mienie
Spótdzielni musi byé "nabyte", naleiy zwrócié uwage, ie wart. 1 ust. 3 u.s.m. mowa jest 0
mieniu spóldzielni lub nabytvm na podstawie ustawy [u.s.m.l mieniu ie; czlonków.
Wszelkie próby manipulacji trescia ww. przepisu poprzez wskazywanie, ie Spótdzielnia na
podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m. ma obowlazek zarzadzaé wytqcznie mieniem, które sama
nabvla, naleiy uznaéza niedopuszczalne.Z tresci ww. przepisu wyrainie bowiem wynika, ie
stwierdzenie nabycie - w dodatku na podstawie przepisów ustawy 0 spótdzielniach
mieszkaniowych - odnosni sie wvtacznie do cztonków spótdzielni, a nie samej Spótdzielni.
Tym samym naleiy wskazaé, ze grunt dzieriawiony przez Spóldzlelnle stanowi jej mienie,
bowiem jest innym prawem majqtkowym w rozumieniu art. 44 k.c. Spótdzielnia zas ww.
mieniem zarzadza i ponosi z tego tytutu konkretne koszty, w których pozwani jako jej
cztonkowie zobowiqzani Squczestniczyé.
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Brak celowego dziatania Spótdzielni w niepozyskiwaniu prawa uzvtkowania wieczystego
gruntu zostat juz wvjasnionv powvzej, natomiast kwestie zwiqzane z obowiqzkiem
uczestniczenia przez wtascicieli lokali, w kosztach zwiqzanych z eksploatacjq oraz

Stanowisko pozwanych w powvzszvm zakresie nalezv uznaé za biedrie.

pozwani zarzucili w sprzeciwie, ie powódka celowo nie pozyskuje tytutu prawno-rzeczowego
do gruntu, bowiem, po uzyskaniu przez pozwanych prawa wiasnosci segmentu nie beda oni
uczestniczyli w kosztach tzw. l1eksploatacji podstawowej".

4. Konsekwencje uzyskania przez pozwanych prawa wtasnoscl zajmowanego przez nich
segmentu.

Jak zosta!o zatem wskazane powvze], gtównym powodem trudnosci w zakresie ustanowienia
uzvtkowania wieczystego jest spór w zakresie wysokosci czynszu naleznego Miastu na
podstawie umowy dzlerzawv, spór, którego rozwiazaniem Miasto nie jest na tym etapie
zainteresowane. Brak zatem podstaw aby za zaistniaty stan rzeczy obciazaé Spótdzietnle,
która - co oczywiste - nie zgadza sle na zaptare wvzszego czynszu nie wldzac do tego podstaw
prawnych. Co wiecej w tym zakresie powódka dziata w interesie pozwanych i innych
uprawnionych do lokali/domów na dziafce 4/1. To bowiem on i, w odpowiedniej czescl,
finalnie zostaliby obciazeni koszami zwiekszonej dzierzawv, W tej sytuacji rozwazanle
zastosowania zasad wspólzvcia spotecznego przy postawieniu Spótdzielni zarzutu braku
aktywnosci w ustanowieniu prawa uzvtkowania wieczystego, nalezv uznaé za wykluczone.
spótdzielnia dziata bowiem w interesie cztonków i pozostatych mieszkariców i nie mozna jej z
tego powodu postawié jakiegokolwiek zarzutu.

W tym miejscu powódka zwraca uwage, ze w postepowaniu sqdowym jakie toczy sle we
wskazanej powvze] sprawie (czesciowo juz prawomocnie przegranej przez m. st. Warszawa)
przed Sqdem Okregowvrn w Warszawie (sygn. akt. XXIV C 16/12), petnomocnicy
reprezentujqcy Miasto wszelkimi sposobami próbuja zwalczaé korzystne dia Spótdzielni
opinie rzeczoznawców dotyczace okreslenia wartosei. gruntu, dokonywanej w celu
okreslenia wartosci czynszu dzieriawnego. Na rozprawie w dniu 23.09.2015 r., petnomocnik
m. st. Warszawy wnióst - po 3 latach procesu i 4 opiniach rzeczoznawców - 0 weryfikacje
poprawnosci ostatniego operatu zfoionego do sprawy przez kornisje Arbltrazowa przy
polskiej Federacji Stowarzvszeri Rzeczoznawców Majqtkowych.

Zalqcznik nr 2 - pismo Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2015
r.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Robert Kempa, w pismie do Spótdzielni z dnia
29 stycznia 2015 r., zawierajqcym wytyczne odnosnie skutecznego ubiegania sle przez
Spótdzlelnle ustanowienia na jej rzecz prawa uzvtkowania wieczystego na przedmiotowym
gruncie, wvraznie wskazat jako podstawowy warunek - zakonczenie sprawy sadowej z
powództwa m. st. Warszawy przeciwko SM IIPrzy Metrze" 0 zap late zaleglego czynszu z
tytulu dzieriawy gruntu.
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Naleiy w tym miejscu dodaé, ie okolicznosc lz, porniedzv naliczeniem optat eksploatacyjnych
a rzeczywistym kosztem istnieje [akas róznica, jest zjawiskiem naturalnym. Rozliczenia
zwiqzane z utrzymaniem nleruchornoscl stanowiqcych mienie spófdzielni, odbywajq sie w

Zpowyiszego przepisu wynika, ie nadptaty powstajqce na nieruchomosci w poszczególnych
latach nie sa "konsumowane" przez Spótdzielnie, a zwiekszaja przychody danej
nieruchomosci w roku nastepnvrn.

IIRóinica miedzv kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci, zarzqdzanej
przez spófdzielni~ na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opfat, 0 których mowa w art. 4
ust. 1-2 i 4, zwieksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomosci w roku nastepnym."

Zgodnie z art. 4 ust. 62 u.s.m. opiatv z tytutu pokrycia kosztów eksploatacyjnych sa pobierane
w sposób zaliczkowy tj. IIZ góry" do okreslonego dnia mleslaca, Zaliczka ze swej istoty nie
pokrywa i nie moze pokrywaé sle z kosztem rzeczywistym. Zasada prawidtowego zarzadzania
przesadza 0 tym, ie zaliczka powinna byé uksztattowana tak, by mogla pokryé koszty
przewidywane oraz ewentualne koszty nadzwyczajne w danym roku kalendarzowym,
którego dotyczy. Ponadto naleiy zauwaiyé, ie zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.m.:

s. Zarzut naliczania przez Spétdzlelnie kosztów nierzeczywistych.

W swietle powyiszego przepisu, naleiy zatem podkresllc, ie wbrew stanowisku pozwanych,
okolicznosé czy pozwani dysponujq ekspektatywq spófdzielczego wiasnosciowego prawa do
segmentu, czy tez po uzyskaniu przez Spóidzielnie prawa uiytkowania wieczystego do
gruntu, zostanie na nich przeniesione prawo wlasnoscl segmentu, nie ma znaczenia dia
zasadnosci iadania przez Spóldzielnie oplat zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem
nieruchomosci stanowiacych mienie Spóldzielni. Obecnie bowiem pozwani sa zobowiazani
do uczestniczenia w tego rodzaju kosztach na zasadzie art. 4 ust. 1 u.s.m., natomiast po
nabyciu prawa wlasnosci do segmentu i wspóluiytkowania wieczystego gruntu, beda
zobowiazani ponosié koszty zwiazane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci,
stanowiacej mienie Spóldzielni, w oparciu 0 przepis art. 4 ust. 2 u.s.m. Do domów
jednorodzinnych maja bowiem zastosowanie wszystkie przepisy ustawy dotvczace lokali (art.
2 ust. 3 in fine u.s.m.). Tym samym nawet zawiniona bierna postawa Spótdzielni w zakresie
nabycia uiytkowania wieczystego (co oczvwiscie nie ma miejsca), pozostaje bez
jakiegokolwiek wplywu na tresé zobowiazan pozwanych wobec Spóldzielni oraz istnienie
wiezi organizacyjno-prawnej pomiedzy pozwanymi a powódka, który to obowiazek wynika
wprost z przepisów i strony nie maja prawnej moiliwosci go zmienié.

Czionkowie spófdzielni bedqcy wtoscictelamt lokali sq obowiqzani uczestniczyé w pokrywaniu
kosztów zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem ich lokali, eksploatacjq i utrzymaniem
nieruchornosci wspólnych, eksploatacjq i utrzvmaniem nieruchomosci stanowigcych mienie
wóldzielni przez uiszczanie opiat zgodnie z postanowieniami statutu.

utrzymaniem nleruchornosci Spófdzielni, zostafy uregulowane wart. 4 ust. 2 u.s.m. Zgodnie z
tym przepisem:
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powódka w odpowiedzi na powyisze podkresla, ie ztozenie wniosku 0 przeprowadzenie ww.
dowodu zostato podyktowane gtównie tym, ie pozwani zakwestionowali zasadnosc
roszczenia powódki oraz prawidtowosé wvsokosci naliczanych pozwanym optat. Zdaniem
powódki, zalaczone do pozwu dokumenty sa wystarczajqce dia wydania wyroku
zasadzajacego, bowiem pozwani sa zobowiqzani na podstawie odpowiednich przepisów
u.s.m. do ponoszenia optat eksploatacyjnych, w wvsokosciach ustalonych zatqczonymi do
pozwu uchwatami, niemniej jednak, w sytuacji kiedy pozwani zarzucili powódce
nleprawidtowosci w naliczaniu tych optat, w ocenie powódki, konieczne jest dokonanie

Pozwani w sprzeciwie wniesli 0 oddalenie wniosku powódki 0 dopuszczenie dowodu z opinii
biegtego, wskazujqc na jego nieprzvdatnosé dia rozstrzvgniecia przedmiotowej sprawy.

6. Argumentacja w zakresie wnioskowanego dowodu z opinii biegfego.

Poniewai rozliczanie optat eksploatacyjnych nastepuje w opisany powyiej sposób (a zatem
urealnienie kosztu rzeczywistego nastepuje po zakoriczeniu roku obrachunkowego a wynik
tego urealnienia przenoszony jest na rozliczenie roku kolejnego), w przypadku uchylania sle
przez cztonka Spótdzielni od zaptatv ustalonych zaliczek, nie jest wlasciwe ustalenie
naleznosci na podstawie kosztów rzeczywistych, zamiast ustalonych zaliczek. Dokonywanie
bowiem takich ustalen zaburzytoby rozliczenie roku nastepnego. Naleiy bowiem parnietac,
ie bilan's otwarcia kolejnego roku jest ustalany jako róznica porniedzv zaliczkami naleinymi a
kosztami rzeczywistymi. Tym samym ustalenie naleznosci uchylajqcego sle cztonka w oparciu
o nizsze koszty rzeczywiste, nie zas wyisze zaliczki, spowoduje ie cztonek taki bedzie
wzbogacony, nie tylko kosztem Spótdzielni, ale równiei pozostatych cztonków, którzy ptacili
zaliczki w petnej wvsokoscl.

Zaliczka ze swej istoty nie pokrywa i nie moze sle pokrywaé z kosztem rzeczywistym. Zasada
prawidtowego zarzqdzania przesqdza 0 tym, ie zaliczka powinna byé tak uksztattowana, aby
na pewno pokryé koszty przewidywane oraz dodatkowo starczyé na koszty nieprzewidziane
(nadzwyczajne) w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Zgodnie z powotanymi przepisami Spótdzielnia ustala wvsokosé zaliczki na koszty utrzymania
danego lokalujsegmentu w planie gospodarczym. Kwoty wynikajqce z ustalonych zaliczek
konfrontuje nastepnle z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez spóidzielnie w danym
roku kalendarzowym oraz ustala ntedoplate/nadptate, która jest nastepnie przepisywana
jako koszt/przvchód roku nastepuego (art. 6 ust. 1 u.s.m.).

sposób zaliczkowy. Wskazuje na to art. 4 ust. 62 u.s.m., który wvraznte zobowiqzuje cztonków
spótdzielni do dokonywania oplat eksploatacyjnych "l góry" do okreslonego dnia miesiqca.
W praktyce rozliczenia takie dokonywane sa w cyklach rocznych, na podstawie planów
gospodarczych przyjmowanych przez uprawnione organy Spótdzielni. Dzieje sie tak dlatego,
ze czesé kosztów zwiqzanych z utrzymaniem nieruchornosci spótdzielni, odbywa sle w
okresach rocznych. Ustalenie zaliczki na caty rok jest równiei zasadne przy uwzglednleniu
koniecznosci sporzadzania rocznych sprawozdari finansowych (zgodnie z ustawa 0
rachunkowoscl}, które sa podstawq do ustalenia kosztów zwiqzanych z zarzqdzaniem na rok
nastepnv,
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powódka wskazuje, ze pozew obejmuje okres od 11.2014 do 07.2015, zas zataczonv
fragment opinii, jak i sama opinia, dotyczyta lat wczesniejszvch. Koricowa data uj~tq w ww.
opinii byt dzlen 30.06.2012 r. Przytaczanie fragmentów ww. opinii do okresu objetego
przedmiotowym pozwem jest zatem zupetnie bezzasadne.

- Zatqcznik nr 9 dot. ustalenia Ulivex-Export Sp. z o.o. z dnia 14.12.2012 r.

7. Komentarz do fragmentów dokumentacji zataczone] do sprzeciwu.

Pozwana pragnie dodatkowo nadmienié, ze z dotychczasowej praktyki, stosowanej przez
biegtych sqdowych w tego rodzaju sprawach z udziatem Spótdzielni wynika, iz dokumenty
zródtowe, 0 które upominajq si~ pozwani (faktury od dostawców), biegli przegladaja na
samym koricu (po zapoznaniu sie z ewidencjq kslegowa). W dodatku sa to zazwyczaj tylko
wybrane dokumenty.

Gdyby jednak Sad uznat, lz zasadnym jest przedtozenie przez powódke stosownych do
sporzadzenia opinii przez biegtego dokumentów bezposrednio do Sadu, to powódka
wskazuje, ze ze wzgledu na obszernosc dokumentacji ksiegowe] (koszty w uktadzie
analitycznym na nieruchomosci pozwanych, z podaniem kosztu jednostkowego okreslonego
faktura dostawcy), zostanie ona przekazana na ptycie CD.

Pozwana zwraca jednak uwage, ze dokumentami zródtowvmi, z których wynika wvsokosé
oplat eksploatacyjnych oraz optat na fundusz remontowy, sa zataczone do pozwu uchwaty
Rady Nadzorczej.

Ponadto zadania pozwanych, w zakresie przedlozenla przez powódke IIdokumentów
zródlowvch" nie zostaty sformutowane w sposób precyzyjny, przez co powódka nie jest w
stanie si~ do ww. zadari odniesé. Powódka nie bardzo rozumie jakie dokumenty majq na
mysli pozwani wskazujqc na "dokumenty okreslajace strukture kosztów zarzadu".
Odniesienie sle do zadania pozwanych w tym zakresie bedzie zatem mozliwe dopiero po jego
precyzyjnym okresleniu.

Powódka nie zgadza sie z zarzutem pozwanych odnosnie tego, ze biegty powinien wydawaé
optnle wytqcznie na podstawie dokumentów znajdujqcych sie w aktach sprawy. Powódka nie
[est w stanie przewidzieé jakie konkretnie dokumenty beda potrzebne biegtemu do
sporzadzenia opinii, dlatego nie chce z góry ograniczaé biegtego w zakresie materiatu, który
stuzyé mu bedzie za podstawe do wydania opinii i tym samym narazac sie na ewentualne
braki opinii spowodowane niedoborem odpowiedniej dokumentacji. Powódka nie ma
zamiaru czynié biegtemu zadnvch przeszkód i zobowiqzuje sie, ze na zadanie biegtego,
przedstawi wszystkie potrzebne do sporzqdzenia opinii dokumenty jakimi dysponuje.
Ponadto dokumenty wykorzystane przez biegtego przy sporzqdzaniu opinii, zostana z
pswnoscia przez niego do ww. opinii zatqczone. Tym samym, nie moze byé mowy 0 badaniu
dokumentacji kosztowej z porninleclem Sqdu lub pozwanych.

odpowiednich wyliczen. przez dysponujqcego wladomosciaml specjalnymi biegtego
sadowego,
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Podsurnowujac nalezy stwierdzié, ze:
I. Spófdzielnia jest zobowiqzana do administrowania nleruchomoscia, na której

posadowiony jest segment pozwanych na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m., bowiem
budynki posadowione na dzlerzawione] przez niq nieruchomosci stanowiq jej
mienie w rozumieniu art. 44 k.c.

11. Spófdzielnia jest uprawniona do pobierania oplat od pozwanych na podstawie art.
4 u.s.m. w oparciu 0 takie same zasady jak w stosunku do osób ze spófdzielczym
wtasnosciowvm prawem do lokalu/segmentu.

111. Przydziaf segmentu zajmowanego przez pozwanych byf waznv. Pefny skutek
uzyska jednak dopiero z momentem przenleslenia wlasnosci
nleruchomoscl/ustanowlenia uiytkowania wieczystego na rzecz Spófdzielni (na
dzien dzisiejszy pozwani dysponujq ekspektatywq spófdzielczego wlasnosclowego
prawa do segmentu - wyrok SN z dnia 24 maja 2013 r. Hlezp 104/12).

IV. Optaty z tvtutu pokrycia kosztów eksploatacyjnych sa pobierane w sposób
zaliczkowy tj. "z góry" do okreslonego dnia rnleslaca, zas róznlca porniedzv

8. Podsumowanie.

Zarzut opisany w uzasadnieniu sprzeciwu mówiqcy 0 tym, ze na segment powinna przypadaé
powierzchnia okolo 129 m2 jest bezzasadny. Nie rnozna bowiem zastosowaé
matematycznego wyliczenia powierzchni jednego domu, poprzez podzielenie cafkowitej
powierzchni segmentów przez ich llosé, Zupefnie kuriozalne jest zalozenie, ze wszystkie
segmenty rnaja identycznq wielkosé, Ponadto pozwani w sprzeciwie biora pod uwage tylko
powierzchnle mieszkalna, a nie catkowita segmentu (czyli bez powierzchni garazu,
pomieszczenia technicznego, schodów i strvchu). co naleiy uznaé za cafkowicie biedne.

Zafqcznik nr 3 - wykaz powierzchni uzvtkowe] cafkowitej segmentów Lanciego 9.

Spótdzielnia do rozliezen kosztów zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem nleruchornosci
przyjmuje powierzchnie uzvtkowa calkowita, zgodnie z obmiarem wykonanym przez firme
"STELMIR" Mirosfaw Siennicki w dniu 12.09.2001 r., z której wynika, ie powierzchnia
segmentu pozwanych wynosi 193,08 m2. Zestawienie to zawiera powierzchnie wynikajqce z
obmiarów dokonanych w swietle murów i w swietle tynków, natomiast wielkosci wskazane
w zezwoleniu na uiytkowanie (zatacznlk nr 11 do sprzeciwu) pochodza z projektu
architektoniczno-budowlanego.

- Zaiacznlk nr 11- dot. powierzchni segmentu

Sytuacja analogiczna do opisanej powyiej - okres badany przez lustratorów to Iata 2010-
2012. Okollcznoscl wskazane w protokole z lustracji nie rnaja zatem zwiazku z okresem
objetvm pozwem. Przywofywanie wyników na nieruchornoscl nr 9 (nieruchornosc
ohejrnujaca takze segment pozwanych) ostagnietvch w ww. Iatach, w iaden sposób nie
oznacza, ie taki stan utrzymywaf sie takze w okresie póznlejszvm.

- Zaiacznlk nr 10 -fragmenty protokolu z lustracji Krajowego Zwiqzku Rewizyjnego.

2016-02-16_ SPM_ Sarata _II_ C_2958 _15 _odpowiedz _na _sprzeciw __p-Iaw
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W zafaczeniu:
1. Kserokopia wyroku Sadu Apelacyjnego (I ACa 1485/14).
2. Pismo Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2015 r.
3. Wykaz powierzchni uzvtkowe] catkowitej segmentów Lanciego 9.
4. Dwa odpisy pisma dia pozwanych.

2016-02-16_ SPM_Sarata_II_ C_2958_15_odpowiedz_na_sprzeciw_p-Iaw

zaliczkami naleznvmi a kosztami rzeczywistymi, nie zostaje zwracana cztonkom
zobowiq_zanym do uiszczania opiat eksploatacyjnych, poniewaz zgodnie z art. 6
ust.1 u.s.rn. stanowi bi lans otwarcia kolejnego roku.

V. Bez wzgledu na powvzsze powódka wnosi 0 przeprowadzenie dowodu z opinii
biegfego sadowego, dysponujq_cego wladornosciaml specjalnymi w zakresie
rozliezen optat eksploatacyjnych w spóldzielniach mieszkaniowych, na okolicznosé
prawidtowosci naliczenia zadluáenia obciazaiacego pozwanych, z jednoczesnym
ustaleniem kosztów rzeczywistych poniesionych przez powódke w okresie
objetvm postepowaniem.

VI. Zalaczone przez pozwanych do sprzeciwu dokumenty nie dotvcza okresów
objetvch przedmiotowym pozwem, stad nie moga stanowié dowodów w
przedmiotowej sprawie.



Sygn. akt I ACa 1485/14

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2015

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący -  Sędzia SA Jerzy Paszkowski

Sędzia SA Roman Dziczek (spr.)
Sędzia SO (del.) Anna Szymańska -  Grodzka 

Protokolant praktykant Edyta Golonka

oddala apelację.

 ̂A j / " ' " '  \
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MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie 

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie 

przeciwko  

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt XXIV C 547/11



Sygn. akt I ACa 1485/14

UZASADNIENIE

Dnia 24 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty 

w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu pozwani dnia 3 czerwca 2011 r. wnieśli sprzeciw,

w którym wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki

na ich rzecz kosztów procesu. Pozwani wskazali, iż zgodnie z umową z dnia 1

kwietnia 1998 r. powódka zobowiązana była do przeniesienia na pozwanych

prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności działki gruntu, użytej pod

inwestycję oraz prawa własności domu jednorodzinnego w zabudowie

szeregowej. Pozwani podnieśli w szczególności, iż powódka nie wykonała

żadnego z powyższych zobowiązań umownych, w szczególności nie wykonała

domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a lokal mieszkalny w budynku

wielomieszkaniowym, a także nie ustanowiła na rzecz pozwanych

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego prawa do lokalu

spółdzielczego. Ponadto pozwani podnieśli zarzut przedawnienia roszczeń

powódki w całości, 
ś ■

Powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie.
i

Pozwem z dnia 7 lutego 201 lr. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy 

Metrze” w Warszawie (dalej -  Spółdzielnia) domagała się orzeczenia nakazem 

zapłaty w postępowaniu upominawczym zapłaty na jej rzecz solidarnie od 

                                                                                                        kwoty 89.611,89 

zł z tytułu rozliczenia dopłaty do wkładu budowlanego, wraz z ustawowymi

 odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia zapłaty oraz

 zasądzenia  solidarnie  od  pozwanych  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych.



Wyrokiem z dnia 25 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w 

punkcie pierwszym powództwo oddalił, a w punkcie drugim nakazał Skarbowi 

Państwa -  Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócić Spółdzielni kwotę 

2.000 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 1

Mieszkaniową „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie umowę nr 239 o budowę 
domu jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej na działce 

ewid. nr 4 z obrębu 1-11-05, położonej przy ul. Lanciego w Warszawie. Zgodnie 

z § 6 umowy przydział domu jednorodzinnego -  na warunkach własnościowego 

prawa do lokalu -  nastąpić miał po wpłaceniu przez Nabywcę kwot pełnego 

wkładu budowlanego. Po dokonaniu przydziału oraz przeprowadzeniu 

ostatecznego rozliczenia kosztów budowy Spółdzielnia zobowiązana była 

przenieść na pozwanego własność przydzielonego domu wraz z prawem do 

działki (§ 7 pkt. 1).

Pozwani zapłacili na rzecz powódki kwotę 345.887,11 zł tytułem wkładu 

budowlanego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” włada nieruchomością, na 

której została zrealizowana sporna inwestycja na podstawie umowy dzierżawy, 

zawartej dnia 2 października 1997 r. z Gminą Warszawa -  Ursynów na okres 29 

lat. Obecnie właścicielem nieruchomości jest m.st. Warszawa (akt notarialny 

rep. A Nr 13556/97).

Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości.

2

 kwietnia 1998 r.  zawarł ze Spółdzielnią 

Dnia 26 października 2000 r. powodowa Spółdzielnia wystawiła 

dokument adresowany do                                         , zatytułowany „Przydział 

domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach 

własnościowych”.
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Odwołując się do przepisu art. 213 § 1 Prawa spółdzielczego (w 
brzmieniu obowiązującym na dzień 1 kwietnia 1998 r.) Sąd Okręgowy 

podkreślił, że zarówno w chwili zawierania umowy o wybudowanie domu 

jednorodzinnego, jak i w chwili zamknięcia rozprawy, do gruntu na którym 

realizowana była inwestycja, powódce przysługiwało jedynie prawo dzierżawy. 

W ocenie Sądu Okręgowego, umowę z 1 kwietnia 1998 r. należało uznać za 

nieważną. Wskazując na treść art. 58 § 1 k.c. Sąd wskazał, że w § 1 ust. 3 

umowy z 1 kwietnia 1998 r. powodowa Spółdzielnia zobowiązała się do 

realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu domów 

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „w celu przejęcia tych domów przez 

Nabywców — na zasadzie spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych”. W 

§ 6 umowy strony ustaliły, że przydział domu jednorodzinnego wraz z garażem 

(opisanego w § 2) nastąpi na warunkach własnościowego prawa do lokalu. W 

myśl § 7 ust. 1 umowy, po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych oraz 

przeprowadzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy — Spółdzielnia 

przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do 

działek. W przekonaniu Sądu Okręgowego, w sytuacji, w której powódka nie 

dysponowała odpowiednim tytułem prawnym do gruntu, na którym miała zostać 

zrealizowana przedmiotowa inwestycja (tzn. prawem własności lub użytkowania 

wieczystego), nie była ona uprawniona do zawarcia powyższej umowy. Sąd 

Okręgowy uznał, że umowa ta była sprzeczna z przepisami Prawa 

Spółdzielczego, w szczególności przepisami art. 232 i nast. oraz art. 213. W 

chwili zawierania umowy Spółdzielnia nie była w stanie spełnić świadczeń, do 

których się zobowiązała tj. ustanowić na rzecz pozwanego spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu (prawa do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej), ani przenieść na niego własności domu wraz z 

prawem do działki. Sąd Okręgowy wskazał, że wprawdzie powódka twierdzi, iż 

dokonała na rzecz pozwanego przydziału domu jednorodzinnego wraz z
3



garażem, o powierzchni użytkowej 203,74 m2, zlokalizowany na działce o 

powierzchni 185 m2, położony w budynku S-l przy ul. Lanciego 9 L -  jednak 

przydział ten również Sąd Okręgowy uznał za nieważny, skoro powódka nie jest 

właścicielką przedmiotowego budynku.

A skoro umowa z 1 kwietnia 1998 r. była nieważna, to po stronie 

pozwanego ad. 1 nie powstał obowiązek zapłaty wkładu budowlanego na rzecz 

Spółdzielni (pozwana ad. 2 nie była stroną tej umowy). Z konstrukcji 
przedmiotowej umowy oraz z przepisów Prawa Spółdzielczego (art. 213 § 2 w 

zw. z art. 232 § 4) wynika, że obowiązek zapłaty wkładu budowlanego jest 

świadczeniem wzajemnym nabywcy odpowiadającym świadczeniu Spółdzielni 

w postaci ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli 

umowa z 1 kwietnia 1998 r. była nieważna, zaś ustanowienie przez powódkę na 

rzecz pozwanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest 

świadczeniem niemożliwym (ze względu na brak odpowiedniego tytułu 

prawnego do nieruchomości), po stronie pozwanego ad. 1 nie powstał 

obowiązek zapłaty na rzecz Spółdzielni wkładu budowlanego. Tym bardziej 

obowiązek ten nie obciążał pozwanej ad. 2, która nie była stroną umowy.

Wobec stwierdzenia nieważności bezwzględnej umowy, z której powódka 

wywodziła roszczenie, ustalenie kosztów inwestycji nie miało znaczenia dla 

rozstrzygnięcia i orzekł o zwrocie powódce wpłaconej zaliczki w punkcie 

drugim sentencji.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła strona powodowa, 

zarzucając temu orzeczeniu naruszenie art. 213 oraz 232 i n. ustawy Prawo 

spółdzielcze w zw. z art. 58 § 1 k.c. oraz art. 387 k.c. Powódka wniosła o 

uchylenie zaskarżonego wyroku i jego zmianę, po dopuszczeniu opinii biegłego 

ds. rozliczeń inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych, poprzez 

uwzględnienie żądań pozwu oraz orzeczenie o kosztach postępowania według 

norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i
4



przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, z 

pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia w kwestii kosztów postępowania 

apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Zarzuty apelacji są usprawiedliwione, jednakże mimo wadliwego 

uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego, orzeczenie odpowiada prawu, 

albowiem pozwani skutecznie podnieśli już w pierwszej instancji, zarzut 

przedawnienia.

Sąd pierwszej instancji wadliwie uznał, że umowa zawarta między 

stronami w dniu 1 kwietnia 1998 r. (dalej -  Umowa) jest nieważna, ponieważ 

Spółdzielnia była jedynie dzierżawcą nieruchomości gruntowej, na której 

przedmiotowa inwestycja miała zostać wybudowana.

Tytuł prawny spółdzielni do przedmiotowego gruntu (dzierżawa), nie 

powodował nieważności Umowy, na mocy której Spółdzielnia zobowiązała się 

do wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przez 

Spółdzielnię, a obowiązkiem pozwanych (nabywców) było uiszczenie wkładu 

budowalnego w całości. Skutkiem powyższego było powstanie stosunku 

obligacyjnego między stronami niniejszego postępowania o przeniesienie przez 

Spółdzielnię „przydzielonych domów” na pozwanych „członków” (§ 7 ust. 1 

Umowy).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego w kwestii spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu (także prawa do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej) dochodziło do akceptacji czynności zmierzających 

do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bezpośrednio 

na rzecz członka spółdzielni w umowie o przydział lokalu lub w wyniku

W odpowiedzi na apelację powódki,                                         wniosła 

o oddalenie powództwa oraz obciążenie powódki kosztami 

postępowania apelacyjnego.
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przekształcenia w to prawo już istniejącego spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu (np. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., 

III CZP 73/94, OSNC 1994, nr 12, poz. 236), także wówczas, gdy nie doszło 

jeszcze do definitywnego uregulowania tytułu prawnorzeczowego spółdzielni 

mieszkaniowej do posiadanej przez nią nieruchomości. Co więcej, potrzeby 

obrotu prawnego i możliwość uzyskania kredytu bankowego przy 

zabezpieczeniu hipotecznym obciążającym omawiane prawo rzeczowe (art. 65 
ust. 2 u.k.w.h.) prowadziły do występowania z wnioskami o zakładanie 

odrębnych ksiąg wieczystych dla spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu, mimo braku tytułu właścicielskiego lub qnasi właścicielskiego do 

gruntu. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 73/94, 

wyjaśniono, że założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym 

własność spółdzielni nie jest uzależnione od uregulowania tytułu prawnego 

spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. 

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej nie musiało zatem 

poprzedzać ustanowienia odrębnej księgi wieczystej dla omawianego prawa 

rzeczowego. W uzasadnieniu tej uchwały stwierdzono, że skoro jednak 

wprowadzono regulację prawną dotyczącą prawnego statusu spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu w okresie, w którym nie doszło do 

uregulowania stanu własności nieruchomości i budynków przez wiele 

spółdzielni mieszkaniowych, to stało się tak w celu "usanowania przez 

ustawodawcę przydziałów uzyskanych przez spółdzielców w odniesieniu do 

lokali znajdujących się w budynkach" i "uniezależnienia członka, któremu 

przysługuje własnościowe prawo do lokalu, od czynności spółdzielni 

mieszkaniowej oraz jej aktywności w zakresie uporządkowania własności 

nieruchomości". Takie uniezależnienie zakładało więc możliwość skutecznego 

ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku przydziału lokalu, a
6
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w każdym razie odmienną niż wskazana sekwencję zdarzeń mających 

' prowadzić do powstania tego prawa. Podobne stanowisko wyrażono w uchwale 

Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., III CZP 121/94 ("Rejent" 1996, 

nr 3, s. 123), w której wyjaśniono, że brak uregulowania tytułu prawnego 

spółdzielni mieszkaniowej do nieruchomości, na której znajduje się budynek 

mieszkalny należący do spółdzielni, nie stanowi przeszkody do założenia księgi 

wieczystej w celu ujawnienia w niej praw wymienionych w art. 241 u.k.w.h. 

Obecnie, na tle unormowań ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm. - dalej: 

"u.s.m."), ostatecznie przesądzono w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 

dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12 (OSNC 2013/10/113), że niedopuszczalne 

jest de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu (prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w razie 

nieprzysługiwania spółdzielni mieszkaniowej własności (współwłasności) 

gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, zarówno w wyniku bezpośredniego 

utworzenia tego prawa, na podstawie umowy członka ze spółdzielnią 

(wcześniej, tzw. przydziału), jak i w rezultacie przekształcenia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy 

wyposażeniu członka spółdzielni w wynikające ex lege roszczenie o zawarcie 

odpowiedniej umowy transformacyjnej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

2007 r. i art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r.). Chodziło tu przede wszystkim 

o wzgląd na konstytucyjną ochronę prawa własności (art. 64 Konstytucji).

Sąd Najwyższy podkreślił, że negacja prawnego sposobu ustanawiania 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa 

rzeczowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. nie oznacza 

jednak eliminacji takiej możliwej wykładni tego przepisu, która nie narusza 

ogólnych reguł ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych i tym samym 

reguł nabywania tych praw w wyniku następstwa prawnego o charakterze
7



konstytutywnym, a także w zasadzie nie godzi w sferę uprawnień właściciela 
gruntu.

Przypomniał także, że w literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego od 

dawna nawiązywano do konstrukcji tzw. prawa podmiotowego tymczasowego 

(ekspektatywy), m.in. w związku z zagadnieniem podziału majątku byłych 

małżonków, w skład którego wchodziło uprawnienie do uzyskania tzw. 

przydziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (por. np. uchwała Sądu 

Najwyższego z.dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77, OSNCP 1978, nr 13, 

poz. 39). Aktualność tej konstrukcji w porządku prawnym - tzw. ekspektatywy 

maksymalnie ukształtowanej, bez ograniczania kategorii definitywnego prawa 

podmiotowego, poprzedzonego taką ekspektatywą - przyjmowano także w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. np. wyrok z dnia 28 

października 2003 r., P 3/3, OTK-A Zb.Urz. 2003, nr 8, poz. 82), a nawiązuje do 

niej wprost sam ustawodawca (np. w art. 174 i 1714 u.s.m.; w art. 7 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 czerwca 2007 r.), Por. także np. postanowienie Sądu Najwyższego z 

dnia 28 lutego 2002 r., V CKN 212/01, nie publ.). Oznacza to, że de lege lata, 

nie jest wyłączona ocena niektórych typowych i kwalifikowanych sytuacji 

prawnych jako ekspektatywy prawa rzeczowego, w tym ekspektatywy 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (domu jednorodzinnego).

Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z reguły wymaga zachowania 

określonego przebiegu zdarzeń prawnych rozłożonych w czasie. Problem polega 

na tym, kiedy można mówić o prawnym ukształtowaniu się ekspektatywy jako 

prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do prawa oczekiwanego 

(definitywnego), czyli kiedy taki stan oczekiwania nie jest już indyferentny dla 

porządku prawnego i może być objęty ochroną prawną.

Pierwsze zdarzenia - wniosek i umowa - mogą prowadzić do ukształtowania 

się ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a dalsze - 

doprowadzające do uzyskania tytułu prawnego - powinny być oceniane jako



przewidziane ex lege "ostatnie ogniwo" przesądzające możliwość definitywnego 
uformowania się omawianego prawa rzeczowego.

Niemożność więc pełnej konsumpcji prawa rzeczowego - spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma 

w postaci ekspektatywy tego prawa. Ma ona charakter prawa majątkowego, 

zbywalnego i dziedzicznego, dla którego jedynie nie można założyć księgi 

wieczystej.

Konstrukcja ekspektatywy pozostaje aktualna także wówczas, gdy doszło 

między członkiem i spółdzielnią mieszkaniową do zawarcia umowy (wydania 

przydziału) zmierzającej do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu w sposób bezpośredni, poza procedurą transformacyjną. Sytuacja 

prawna takich uprawnionych jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych 

zmierzających do uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na 

skutek przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a różnice 

dotyczą tylko charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do powstania tych 

sytuacji. Innymi słowy, brak przeszkód, aby z takim prawem wiązać obowiązek 

uiszczenia należnego wkładu budowlanego.

Nie miała co do tego wątpliwości powodowa Spółdzielnia.

Dochodziła ona w niniejszej sprawie roszczenia o uzupełnienie wkładu 

budowlanego, wynikającego z Umowy.

Zasadniczą kwestą jednak było, czego w ogóle nie rozważył Sąd 

Okręgowy mimo podniesienia zarzutu przedawnienia, czy roszczenie to uległo 

przedawnieniu.

W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższym przesądzono, że 

Spółdzielnia traktowana jest w tej sferze działalności, jako podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, dostosowaną do jej specyficznych zadań, choć 

nieprowadzonej w celu zarobkowym, lecz podporządkowanej nadrzędnej 

zasadzie gospodarności (vide: uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8



listopada 2012 r., I CSK 199/12, LEX nr 1254613), co skutkuje krótszym, 3 
letnim okresem przedawnienia; por. art. 118 in fine k.c.

Tutejszy Sąd Apelacyjny, min. w wyroku z dnia 26 maja 2014 r., I ACa 

1629/13 (LEX nr 1504523) podzielił to stanowisko. Odnosząc się do 

zagadnienia związanego z tym, że spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi tzw. 
działalność bezwynikową, a więc niezarobkową (obecnie art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jedn.: Dz. U. z 

2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.; dalej: "u.s.m."; poprzednio art. 208 § 4 

pr. spółdz.), należy przypomnieć, że w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 

stycznia 2011 r. (III CZP 125/10, OSNC 2011, Nr 10, poz. 107) stwierdzono, że 

wprawdzie spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność tzw. bezwynikową, 

nieobliczoną na zysk, to w zakresie działalności ukierunkowanej na szeroko 

pojęte zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich członków musi być 

traktowana na rynku tak samo jak inni przedsiębiorcy działający bezpośrednio w 

celu osiągnięcia zysku. Wyjaśnił przy tym, że działalnością gospodarczą jest 

także działalność niezarobkowa, zmierzająca jedynie do pokrywania własnymi 

dochodami ponoszonych kosztów. W działalności, w której dominuje 

podporządkowanie regułom ekonomicznym, motyw zysku (zarobku) 

zastępowany jest motywem racjonalnego (ekonomicznego) gospodarowania, co 

oznacza zamiar uzyskania maksymalnego efektu - niekoniecznie zysku - przy 

danym nakładzie środków albo zamiar minimalnego zużycia tych środków w 

celu wykonania wyznaczonego zadania. W konkluzji uznał, że działalność 

spółdzielni mieszkaniowej, dostosowana do jej specyficznych zadań, choć 

nieprowadzona w celu zarobkowym, lecz podporządkowana nadrzędnej 

zasadzie gospodarności, mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. (Zob. 

także wyrok SA w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., I ACa 642/13, 

Lex nr 1409376).
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Kwestia, czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą zakładają 
osiągnięcie zysku, czy tylko pokrywanie kosztów swojej działalności własnymi 
dochodami, łączy się z rodzajem realizowanych przez nie zadań i statutowo 

określonym celem prowadzonej działalności (por. uchwały składu siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 40/91, OSNCP 

1992, Nr 2, poz. 17, z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91, OSNCP 1992, Nr 

5, poz. 65 ze sprost. w OSNCP 1993, nr 7-8, s. 169 i z dnia 14 maja 1998 r., III 

CZP 12/98, OSNC 1998, Nr 10, poz. 151).

Hipotezą z art. 118 k.c. objęty jest podmiot, który profesjonalnie i 

zawodowo trudni się działalnością gospodarczą, a roszczenie jego jest związane 

z tym zakresem aktywności.

Powyższe przesądzało, że w realiach sprawy niniejszej dochodzone 

roszczenie związane było z prowadzoną przez powódkę działalnością 

gospodarczą; ulegało zatem przedawnieniu w krótszym terminie, 3 - letnim.

Podzielając ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, w szczególności, że 

roszczenie dotyczyło uzupełniania wkładu budowalnego związanego z prawem 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej należącym do 

pozwanych i że ustalenie ostatecznego kosztu budowy tego budynku zostało 

dokonane pismem Spółdzielni z 16 października 2001 r. (k. 43), które 

wyznaczyło pozwanym termin spełnienia świadczenia do dnia 15 listopada 2001 

r., należało uznać, że w tym dniu roszczenie to stało się wymagalne i od tego 

dnia liczył się trzyletni termin przedawnienia roszczenia Spółdzielni.

Roszczenie dochodzone przez Spółdzielnię w niniejszej sprawie 

przedawniło się zatem z upływem dnia 15 listopada 2004 r.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie 385

k.p.c.

O kosztach procesu w instancji/ą^óTl^ezĆj/^rzeczono na podstawie art. 

108 § 1, art. 98 i art. 394rk-im; f0̂ /
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