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PISMO PROCESOWE

W dniu 22 lutego 2016, dwa dni przed rozprawą, dotarło do mnie jako pozwanego
pismo procesowe pełnomocnika powoda. Ponieważ w przeciągu dwóch dni nie
zdołałem się do tego pisma ustosunkować – teraz, po 7 dniach przedstawiam swoją
odpowiedź. W pełni podtrzymuję swoje poprzednie twierdzenia, iż opinia biegłego jest
w sprawie zbędna ze względu na brak podstawy prawnej do naliczania przez
spółdzielnię jakichkolwiek opłat.

Jestem jednak pod wrażeniem pisma z 1 lutego 2016, a zwłaszcza wywodu
dotyczącego mienia spółdzielni. Jeżeli Wysoki Sąd uzna, iż jest on merytorycznie
poprawny – należałby zgłosić to opracowanie do nagrody Nobla za odkrycie kwantowej
teorii własności. Jak wiadomo z fizyki nie da się precyzyjnie określić stanu cząstki
elementarnej. Na podstawie tej teorii Erwin Schrödinger przedstawił rozumowanie
zwane potocznie „Kotem Schrödingera”. Sprowadza się ono do stwierdzenia, iż
zamknięty w pudełku kot może być jednocześnie żywy i martwy.

Identyczne rozumowanie prezentuje pełnomocnik powoda. Dom w którym
mieszkam oraz ziemia na której jest ten dom wzniesiony stanowi jednocześnie
własność miasta stołecznego Warszawy (co stwierdza załączony do akt sprawy
dokument urzędowy) oraz mienie Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze (co wynika z
pisma pełnomocnika powoda).

A teraz na poważnie… Gdyby jednak Wysoki Sąd przychylił się do wniosku
powoda dotyczącego dowodu z opinii biegłego – wnoszę o zobowiązanie spółdzielni do
złożenia do akt sprawy dokumentów źródłowych w zakresie wysokości opłat
eksploatacyjnych i funduszu remontowego (składników kosztów rzeczywistych, jak np.
faktury, rachunki, noty i inne dokumenty potwierdzające rzeczywistą wysokość
naliczanych opłat, w tym także strukturę kosztów zarządu oraz reguły naliczeń kosztów
na nieruchomość nr 9) w okresie objętym pozwem. Na powyższych dokumentach biegły
będzie mógł oprzeć swoją analizę, opartą na rzeczywistych, a nie planowanych
kosztach (biegły powinien pracować wyłącznie na dokumentach znajdujących się w
aktach sprawy, a nie przekazywanych przez jedną stronę selektywnie biegłemu bez



Pismo procesowe pozwanego w sprawie II C 2958/15 2/2

udziału Sądu i drugiej strony postępowania). Jeśli ilość dokumentów będzie znaczna, to
Spółdzielnia w zw. z art. 308-309 k.p.c. może złożyć część, lub całość dokumentacji w
formie skanów nagranych na płytę.

W noszę także o nieuwzględnienie żądania powoda co do wskazania konkretnych
biegłych. Jeden z tych biegłych powołany w mojej sprawie II C 111/14 popełnił szereg
błędów. Przykładowo można wskazać wysokość naliczanego podatku od
nieruchomości. Na podstawie dostarczonych przez spółdzielnię danych biegły podał za
rok 2010 stawkę 0,09 zł/ m2 miesięcznie. Tymczasem w roku 2009 uchwalona przez
Radę miasta stołecznego Warszawy wysokość podatku od budynków w roku 2010
wynosi 0,65 zł co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje 0,054 zł.

Inny błąd: za nieruchomość nr 9 w ogóle nie jest opłacane użytkowanie wieczyste,
ponieważ działka 4/1 z obrębu 1-11-05 została w roku 1997 wydzierżawiona na 29 lat.
Tymczasem biegły w opinii podaje miesięcznie z tytułu użytkowania wieczystego -
113,92 zł.

Istotne jest także obciążanie nas comiesięcznym zaliczkami na centralne
ogrzewanie proporcjonalnie do całej powierzchni segmentu. Na strychu nie ma i nigdy
nie było kaloryferów. Powierzchnia ponad 50 m2 w ogóle nie jest ogrzewana.
Wprawdzie przy rocznym rozliczeniu nadpłata jest odliczana, ale zawyżone zaliczki
skutkują obciążaniem nas odsetkami za zwłokę.

Biegłego nie zastanowiła też kolosalna rozbieżność w naliczaniu opłat pomiędzy
stanowiskiem garażowym w budynku wielorodzinnym, a garażem w segmencie. W roku
2010 opłata za stanowisko w garażu podziemnym wynosiła 61 zł miesięcznie, co po
uwzględnieniu powierzchni daje 1,96 zł/m2. Tymczasem za metr kwadratowy garażu w
segmencie spółdzielnia domaga się 5,98 zł/m2. Jest więc przeszło trzykrotnie większa.
A trzeba dodać, że garaż podziemny jest sprzątany, wyposażony w instalację
oddymiającą, oświetlenie i automatycznie podnoszone bramy. Instalacje są
konserwowane, a całodobowe oświetlenie zużywa znaczną ilość energii.

Wskazane przeze mnie rozbieżności pomiędzy rzeczywiście ponoszonym, a
kosztami wynikającymi z uchwał organów spółdzielni były powodem uznania przez Sąd
Okręgowy apelacji w jednym z moich poprzednich procesów - V Ca 291/09 od wyroku
II Cupr 208/06.

Kuriozalny i nie znajdujący żadnego racjonalnego uzasadnienia jest tez narzut
ogólny kosztów biura zarządu za administrowanie nieruchomością. Biegły określił go
jako 70% kosztów eksploatacji podstawowej.

Chybione jest też wskazywanie w piśmie procesowym pełnomocnika powoda
wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego wkładu budowlanego. Apelację niniejszego
postępowania będzie bowiem rozpatrywał Sąd Okręgowy.

z poważaniem

Zbigniew Sarata


