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PISMO PROCESOWE

W dniu 24 kwietnia 2017 odebrałem na poczcie pismo Kierownika Sekretariatu SR
z dnia 4 kwietnia 2017 zobowiązujące mnie do zajęcia stanowiska oraz opinię biegłego
Krzysztofa Nadera.

Kwestionuję opinię biegłego w całości. Biegły nie wykonał opinii zgodnie z tezą
dowodową (zamiast przeprowadzenia weryfikacji wysokość opłat w kontekście kosztów
rzeczywiście ponoszonych na podstawie dokumentów źródłowych, po prostu dokonał
sprawdzenia, czy spółdzielnia pobierała opłaty zgodne ze swoimi własnymi uchwałami,
co nie wymaga wiedzy eksperckiej, a poza tym istotą sporu jest właśnie to, że to opłaty
przewidziane w tych uchwałach nie pozostają w żadnym związku z realiami i obciążają
domki jednorodzinne nie uwzględniając ich odmienności od lokali w blokach.

Ponadto biegły opiera się nieprawdziwym założeniu, jakoby mnie i mojej żonie
przysługiwał przydział domu jednorodzinnego (str. 4 opinii). Spółdzielnia nie posiada ani
własności gruntu, ani prawa użytkowania wieczystego. Nie mogła więc ustanowić
przydziału, co zostało uzasadnione w sprzeciwie.

Ponadto biegły opiera się nieprawdziwym założeniu, jakoby spółdzielnia nie będąc
właścicielem budynku mogła tworzyć fundusz remontowy. Z niezrozumiałych powodów
biegły na stronie 6 oraz 26 powołuje się na uchwałę o rezerwie na zobowiązania
spółdzielni. W okresie objętym pozwem spółdzielnia nie tworzyła takiej rezerwy.

Na stronach 8-21biegły obliczył zobowiązania pozwanych na podstawie uchwał
organów spółdzielnie, do podjęcia których spółdzielnia nie była uprawniona z
oczywistego powodu – ani spółdzielnia, ani pozwani nie są właścicielami budynku
Lanciego 9b. Właścicielem budynku jest bowiem miasto stołeczne Warszawa, co
zostało potwierdzone pismem urzędowym CRWIP/1734/13 Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 31 lipca 2013 stanowiącym załącznik do sprzeciwu od nakazu
zapłaty.
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Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego –
budynek w którym mieszkamy wchodzi w skład gminnego zasobu
nieruchomości. Zarządzanie budynkiem wymaga zachowania formy pisemnej zawartej
z właścicielem – gminą, co wynika z treści art. 185 ust. 2  ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Takie umowy jednak nigdy nie zostały zawarte, nie wspominając o
niespełnieniu wymogu art. 186a  u.g.n.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 1 ust. 5) nie
daje spółdzielni podstaw do zarządzania naszym segmentem ze względu na brak
stosownej umowy z jego właścicielem. Potwierdzenie braku umowy znajduje się ww
wspomnianym piśmie urzędowym.

Umowa dzierżawy została zawarta w 1997 roku i dotyczyła terenu
niezabudowanego. W późniejszym okresie treść umowy nie została zmieniona. W
szczególności nie została zawarta umowa na zarządzanie nieruchomością
zabudowaną. Wbrew twierdzeniom powodowej spółdzielni - jako jej mienie może być
uznany wyłącznie tytuł prawno rzeczowy. Przepis art. 1 ust. 3 u.s.m. wyraźnie posługuje
się pojęciem „nabyte”, tak więc trudno stosunek zobowiązaniowy w postaci umowy
dzierżawy zawartej na 29 lat traktować jako nabycie gruntu i tym samym wejście tego
gruntu w skład mienia spółdzielni.

Na stronie 22 opinii biegły zamieszcza zestawienie kosztów obciążających
nieruchomość 9. Zestawienie nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Przykładowo
nie są wykonywane żadne konserwacje, usługi porządkowe, ani rekultywacja
zieleni. Nie wiadomo na czym mają polegać związane z nieruchomością nr 9 koszty
administratorów i koszty biura zarządu. Jedyne bowiem działania administratorów i
pracowników biura zarządu ograniczają się do wynajęcia prawnika, którego
wynagrodzenie i tak ma być pokryte przez pozwanych w przypadku wygranego
procesu.

Wobec braku wyliczenia rzeczywiście ponoszonych kosztów jakiekolwiek
rozważania co do przenoszenia kosztów do rozliczenia w roku następnym nie mają
sensu. Ponadto biegły Krzysztof Nader zignorował moje żądanie uczestniczenia w
czynnościach wykonywanych w siedzibie spółdzielni.
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1. Pismo do biegłego.


