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L e g a ł  A d v i s o r s

Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 
w Warszawie 
II Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51a 
00-873 Warszawa

Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z 
siedzibą w Warszawie 
reprezentowana przez 
r.pr Katarzynę Kołodziejską 
z substytucji r.pr. MonikiPiwońskiej 
(adres w aktach sprawy)

Pozwani:
1. Zofia Maciejewska-Sarata
2. Zbigniew Sarata
(adres w aktach sprawy)

sygn. akt: II C 3471/16

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty

Działając w imieniu powódki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako „Spółdzielnia"), na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego, 
którego odpis przedkładam w załączeniu, w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu Rejonowego z 
16 listopada 2016 r. niniejszym:

1. podtrzymuję dotychczasowe stanowisko w sprawie, a zatem wnoszę o solidarne 
zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki opłat związanych z segmentem przy ul. 
Lanciego 9b, za okres od 15 sierpnia 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r., na podstawie 4 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kwocie 13.084, 23 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na powyższą kwotę składa 
się kwota należności głównej oraz skapitalizowanymi odsetkami na dzień 25 kwietnia 
2016 r.

2. wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, dysponującego 
wiadomościami specjalnymi w zakresie rozliczeń opłat eksploatacyjnych w 
spółdzielniach mieszkaniowych, na okoliczność:

a) weryfikacji, na podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiału 
dowodowego oraz na podstawie oryginałów uchwał organów Spółdzielni i 
oryginałów dokumentacji księgowej i rachunkowej znajdującej się w 
Spółdzielni, która zostanie biegłemu udostępniona, prawidłowości
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dokonanego przez stronę powodową naliczenia zadłużenia obciążającego 
pozwanych w myśl obowiązujących w okresie od 15 sierpnia 2015 r. do 15 
kwietnia 2016 r. uchwał organów Spółdzielni oraz dokonania ewentualnie 
własnych wyliczeń w tym zakresie (z rozbiciem należności na poszczególne 
miesiące);

b) ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódkę w okresie od 15 
sierpnia 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r., związanych z utrzymaniem i 
eksploatacją segmentu posadowionego przy ul. Lanciego 9b w Warszawie (z 
rozbiciem na poszczególne miesiące);

c) wykazania stosowania przez Spółdzielnię, w okresie od 15 sierpnia 2015 r. do 
15 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do nieruchomości pozwanych zasady 
wynikającej z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem 
przenoszenia kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego, na rozliczenie 
w roku następnym.

3. wnoszę, aby dowód w powyższym zakresie (pkt 2.) sporządził biegły sądowy przy 
Sądzie Okręgowym w Warszawie -  Krzysztof Nader (ul. Szkolna 26, Michałowice 05- 
816) bądź biegły dr Dariusz Filip. Wskazani biegli posiadają rozległą wiedzę w zakresie 
rachunkowości w spółdzielniach, zaś ich opinie wielokrotnie stanowiły istotną 
podstawę faktyczną orzeczeń Sądów I i II instancji niekwestionowaną przez te Sądy.

4. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w treści 
uzasadnienia pisma na okoliczności z niego wynikające;

5. zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, za wyjątkiem tych, które nie zostały 
przyznane wprost w treści niniejszego pisma;

6. .ustosunkowując się do treści sprzeciwu od nakazu zapłaty z 13. września 2016 r.
uzupełniam stanowisko powódki w sprawie przedstawione w pozwie inicjującym 
sprawę.

Uzasadnienie

W celu zachowania przejrzystości niniejszego pisma zostało ono sporządzone zgodnie z 
poniższym porządkiem.

1. Argumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem o zapłatę opłat 
eksploatacyjnych na podstawie art. 4 u.s.m.

2. Obowiązek zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomością.
3. Przyczyny nieustanowienia użytkowania wieczystego.
4. Konsekwencje uzyskania przez pozwanych prawa własności zajmowanego przez 

nich segmentu.
5. Zarzut naliczania przez Spółdzielnię kosztów nierzeczywistych.
6. Argumentacja w zakresie wnioskowanych dowodów.
7. Komentarz do fragmentów dokumentacji załączonej do sprzeciwu.
8. Podsumowanie.

Ad. 1.

Pozwani w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieśli, że Spółdzielni nie przysługuje tytuł 
prawno-rzeczowy do nieruchomości, zaś w stosunku do pozwanych nigdy nie powstało
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spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego przez nich segmentu. Co w konsekwencji 
ma oznaczać, że powódka nie ma legitymacji do pobierania jakichkolwiek opłat od jej 
mieszkańców. Innymi słowy, pozwani twierdzą, iż pomimo dokonanego w 2001 r. przydziału 
segmentu przy ul. Lanciego 9b, zajmowania tego segmentu i korzystania przez pozwanych z 
sytuacji prawnej analogicznej do tej, jaka przysługuje osobom dysponującym własnościowym 
spółdzielczym prawem do lokalu/segmentu, pozwani nie mają obowiązku ponoszenia 
jakichkolwiek opłat na rzecz Spółdzielni zarządzającej całym osiedlem, na którym znajduje się 
segment pozwanych.

Genezy zaprezentowanej przez pozwanych w sprzeciwie argumentacji należy poszukiwać w 
uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izby Cywilnej z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 
104/12), w której Sąd ten wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje 
własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa.

Zanim powódka bardziej szczegółowo odniesie się do analizy uzasadnienia wspomnianej 
uchwały, należy nadmienić, że do czasu jej wydania, uprzednia praktyka judykatury w 
zakresie możliwości rozporządzania przez spółdzielnię segmentami/lokalami w budynkach 
wybudowanych na gruncie nie będącym własnością spółdzielni była jednak odmienna. I tak, 
np. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt III CZP 79/94 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.

Jak wskazuje powyższy przykład, nie stanowiło więc przeszkody dla wyodrębniania 
lokalu/segmentu i założenia dla niego księgi wieczystej posadowienie budynku na gruncie nie 
będącym własnością lub nie pozostającym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Sądy 
wieczystoksięgowe traktowały takie przydziały jako dokonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i w pełni skuteczne. Należy wyraźnie podkreślić, że zanim zapadła 
wspomniana uchwała, zarówno Spółdzielnia, jak i członkowie, a nade wszystko sądy 
wieczystoksięgowe działały w zaufaniu do wcześniej praktykowanej interpretacji, zgodnie z 
którą wpłata wkładu budowlanego na podstawie umowy o budowę lokalu/segmentu i 
dokonany w wykonaniu takiej umowy przydział są w pełni skuteczne i powodują powstanie 
pełnowartościowego prawa do lokalu.

Odnośnie do wspomnianej uchwały zauważyć należy, że brak jest jednak jakichkolwiek 
podstaw do uznania, że podjęcie przez Sąd Najwyższy tej uchwały może spowodować 
wsteczne uznanie nieważności przydziałów (Sąd Najwyższy nie stanowi prawa, a interpretuje 
je). Nade wszystko jednak brak podstaw do wysnucia takich wniosków z treści samej 
uchwały. Nie wynika z niej, że osobom dysponującym przydziałem w budynku 
posadowionym na dzierżawie gruncie nie przysługują żadne prawa, a zatem, że swoje lokale 
zajmują bez podstawy prawnej. Wręcz przeciwnie. Uzasadnienie prowadzi do wniosku, że 
przydział takiego lokalu/segmentu powoduje powstanie ekspektatywy, która jest prawem 
zbywalnym i dziedzicznym, zaś powstanie pełnego prawa własnościowego wymaga 
spełnienia dodatkowej przesłanki w postaci nabycia własności (użytkowania wieczystego) 
gruntu przez spółdzielnię. Uchwała nie prowadzi również do uznania, że wydane przydziały
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na lokale są nieważne. Są to dokumenty pełnowartościowe, których skutek (powstanie 
prawa do lokalu), nastąpi w chwili nabycia przez spółdzielnię praw do gruntów.
W tym miejscu należy przytoczyć fragment uzasadnienia, odnoszący się wprawdzie do prawa 
lokatorskiego, jednak tym bardziej znajdujący zastosowanie do prawa własnościowego w 
wyniku takiego przydziału i po zamieszkaniu uprawnionego członka w lokalu spółdzielczym 
doszło do ukształtowania się między tymi podmiotami stosunku obligacyjnego, związanego z 
posiadaniem określonego lokalu i odpowiadającego treściowo spółdzielczemu lokatorskiemu 
prawu do lokalu.

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie skutków dokonania przydziału prawa (czy to 
lokatorskiego, czy to własnościowego) jest zatem jednoznaczne. W wyniku takiego przydziału 
powstaje co najmniej prawo obligacyjne, o treści odpowiadającej prawu właściwemu. Nie 
sposób odmówić przy tym zastosowania powyższego stwierdzenia Sądu Najwyższego do 
prawa własnościowego w sytuacji gdy Sąd Najwyższy odniósł je do prawa lokatorskiego, ze 
swej istoty słabszego od prawa własnościowego. Ostatecznym potwierdzeniem charakteru 
prawnego ekspektatywy opisanej przez Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale jest 
fragment uzasadnienia, w którym czytamy uzyskane tymczasowe prawo podmiotowe jest 
zbywalne i dziedziczne. Jak widać zatem, Sąd Najwyższy traktuje ekspektatywę 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/segmentu jako prawo rzeczowe (nie tylko 
obligacyjne), odpowiadające treści spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z tym 
zastrzeżeniem, że jako pełne prawo powstanie po spełnieniu ostatniego warunku, a zatem 
nabyciu prawa do gruntu przez spółdzielnię.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego wspiera także treść wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 21 kwietnia 2015 r. (I ACa 1485/14), w którym Sąd Apelacyjny wskazał, że w 
związku z brakiem po stronie Spółdzielni tytułu prawno-rzeczowego do gruntu, brak jest 
możliwości pełnej konsumpcji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, oznacza to 
jednak, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego prawa. Ma ona 
charakter prawa majątkowego, zbywalnego, dziedzicznego, dla którego jedynie nie można 
założyć księgi wieczystej (s.9 uzasadnienia).

Załącznik nr 1 -  kserokopia wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem

W podobnym kształcie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 12 sierpnia 
2015 r. (sygn. akt V Ca 3614/15), który stwierdził, że sytuacja prawna takich uprawnionych 
jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych zmierzających do uzyskania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r., a 
różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do powstania tych 
sytuacji. Niemożność konsumpcji prawa rzeczowego -  spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego prawa.

Załącznik nr 2 -  kserokopia wyroku Sądu Okręgowego wraz z uzasadnieniem

W świetle powyższego należy zauważyć, że pozwani nie mogą uchylać się od wnoszenia opłat 
na rzecz Spółdzielni, podczas gdy nie dość, żę zamieszkując w segmencie generują koszty, 
które finalnie ponosi Spółdzielnia, to bezsprzecznie dysponują prawem zgodnie z nabytym 
przydziałem.
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Podsumowując należy stwierdzić, że pozwani dysponują aktualnie ekspektatywą 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego o treści odpowiadającej 
pełnemu spółdzielczemu własnościowemu prawu do tego domu (zarówno w zakresie praw 
jak i obowiązków), a zatem w zakresie praw i obowiązków znajdują do nich zastosowanie 
wszystkie przepisy, które odnoszą się do tych osób, którym przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, w tym art. 4 w zakresie opłat eksploatacyjnych.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Wspomniany tu obowiązek dotyczy również w pełnym zakresie pozwanych. Sytuacji 
pozwanych nie reguluje ust. 3 art. 4 u.s.m., który dotyczy członków oczekujących na 
ustanowienie prawa w Spółdzielni. Pozwani dysponują już bowiem przydziałem, a zatem nie 
są już członkami oczekującymi. Uzyskane w oparciu o ten przydział prawo nie jest jedynie w 
pełni skuteczne.

Pozwani wskazali w sprzeciwie, że o ekspektatywie jakiegoś prawa można mówić tylko 
wtedy, gdy przyszłe, mające powstać prawo jest sprecyzowane. Pozwani wskazali, że 
ewentualnie można byłoby uznać, że przysługuje im ekspektatywa odrębnej własności 
segmentu, zaś postanowienia umowy o budowę segmentu nie zawierają istotnych w świetle 
art. 8 i 9 u.w.l. elementów praw odrębnej własności lokalu/segmentu.

Powyższych twierdzeń pozwanych nie sposób jednak zaakceptować. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż w przypadku pozwanych nie mówimy o ekspektatywie odrębnej własności 
segmentu a o ekspektatywie spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu. Pozwani 
nie mają tym samym racji co do tego, że ww. prawo nie zostało odpowiednio 
skonkretyzowane. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że pozwani otrzymali przydział 
domu jednorodzinnego, w którym następnie zamieszkali, i który po dziś dzień zamieszkują. 
Jak wynika z omawianej powyżej uchwały Sądu Najwyższego, powyższe przesądza o tym, że 
pomiędzy Spółdzielnią, a pozwanymi doszło do ukształtowania się stosunku obligacyjnego, 
odpowiadającego treściowo spółdzielczemu własnościowemu prawu do segmentu 
(ekspektatywy tego prawa).

Ad. 2.

Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek nieruchomością, na której znajduje się dom 
jednorodzinny pozwanych. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w stosunku do tego gruntu 
prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy.

Powołując się na art. 1 ust. 3 u.s.m., spółdzielnia ma obowiązek zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej 
członków. Z tego przepisu wynika, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i

5



2016_12_12_SPM_ odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty_II C 3471/16 (W341) vl

inne prawa majątkowe. W kategorii innych praw mieszczą się właśnie prawa obligacyjne, 
również te, wynikające z umowy dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w 
świetle licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa i judykatrury.

Sąd Najwyższy w wyroku z 09 marca 2004 r. wskazał, że w świetle definicji zawartej w art. 44 
k.c., prawd własności jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obejmuje bowiem -  
obok prawa własności -  wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a 
więc zarówno inne prawa rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków 
obligacyjnych (sygn. akt I CK 425/03).

W literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym i tak, mieniem są zarówno 
prawa o charakterze bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym (wierzytelności), przy 
czym nie ma znaczenia, czy mają one charakter zbywalny, czy niezbywalny, np. użytkowanie, 
służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość jako przedmiotu obrotu. W literaturze 
przyjmuje się, że obok praw podmiotowych w skład mienia może wchodzić posiadanie oraz 
ekspektatywy (por. Niezbecka E. [w:] Kidyba A., Kodeks cywilny, Komentarz, tom 1, Część 
ogólna, wyd. II).

Kazimierz Piasecki podaje, że mienie obejmuje także wierzytelności, których podstawę 
stanowią stosunki zobowiązaniowe, np. najem, dzierżawa, weksel, czek i inne papiery 
wartościowe (art. 9216 -  92112)(por. Piasecki K., Kodeks cywilny, Księga pierwsza, Część 
ogólna. Komentarz).

Co więcej, prawa majątkowe przybierają postać praw bezwzględnych (skutecznych erga 
omnes), np. prawa rzeczowe, prawa do spadku, prawo do patentu, prawo do 
przedsiębiorstwa, albo praw względnych (skutecznych inter partes), np. najem, lokatorskie 
spółdzielcze prawo do lokalu, licencja, prawa rodzinne (por. Bendarek M., Mienie, Komentarz 
do art. 44-55(3) Kodeksu cywilnego).

Jak widać, okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczywistym do gruntu, na 
którym posadowiony jest segment pozwanych, nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w 
stosunku do pozwanych. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które 
Spółdzielnia uzyskała od gminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, jest bowiem innym 
prawem majątkowym w rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyższego należy uznać, 
że Spółdzielnia niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek administrowania 
nieruchomością, na której posadowiony jest budynek zasiedlony przez pozwanych. 
Okoliczność braku po stronie Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś 
żadnego znaczenia.

Odnosząc się do zarzutu pozwanych odnośnie tego, że art. 1 ust. 3 u.s.m. wskazuje, że 
mienie Spółdzielni musi być „nabyte", należy zwrócić uwagę, że w art. 1 ust. 3 u.s.m. mowa 
jest o mieniu spółdzielni nabytym na podstawie ustawy [u.s.m.] mieniu jej członków. 
Wszelkie próby maipulacji treścią ww. przepisu poprzez wskazywanie, że Spółdzielnia na 
podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m. ma obowiązek zarządzać wyłącznie mieniem, które sama 
nabyła należy uznać za niedopuszczalne. Z treści ww. przepisu wyraźnie bowiem wynika, że 
stwierdzenie nabycie -  odnosi się wyłącznie do członków spółdzielni, nie zaś do samej 
Spółdzielni. Tym samym należy wskazać, że grunt dzierżawiony przez Spółdzielnię stanowi jej
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mienie, bowiem jest innym prawem majątkowym w rozumieniu art. 44 k.c. Spółdzielnia zaś 
ww. mieniem zarządza i ponosi z tego tytułu konkretne koszty, w których pozwani, jako jej 
członkowie zobowiązani są uczestniczyć.

Ad. 3.

W odpowiedzi na zarzuty pozwanych odnośnie tego, że Spółdzielnia od wielu lat nie czyni nic 
by uzyskać prawo do gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, powódka 
wskazuje, że przeszkody w uzyskaniu przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego do 
tego gruntu wynikają wyłącznie z nieprzychylnej w tym zakresie postawy Miasta Stołecznego 
Warszawy (dalej jako „miasto").

Należy zwrócić bowiem uwagę, że miasto, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 
pkt 2 załącznika do uchwały nr XXVIII Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. 
wyraźnie wskazało, że warunkiem uzyskania przez Spółdzielnię bonifikaty w oparciu o art. 37 
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o której wspominają w sprzeciwie pozwani, 
jest wywiązywane się dzierżawcy z zobowiązań wobec m.st. Warszawy.

Miasto, od dłuższego czasu stoi na stanowisku, że Spółdzielnia ma wobec miasta 
nieuregulowane zaległości z tytułu zapłaty czynszu dzierżawy gruntu, na którym 
posadowiony jest segment pozwanych. W związku z powyższym, wielokrotnie w kierowanej 
do Spółdzielni korespondencji podkreślało, że ustanowienie prawa użytkowania wieczystego 
na dzierżawionym gruncie będzie możliwe po uregulowanie tych zaległości.

W tym miejscu powódka chce podkreślić, że rzekoma zaległość, o której mówi miasto nie 
istnieje. Miasto bowiem bez żadnej podstawy (zawartej bądź w ustawie, bądź w umowie) 
czterokrotnie podniosło stawkę czynszu dzierżawy i konsekwentnie nalicza Spółdzielni czynsz 
według bezpodstawnie ustalonej stawki.

Spółdzielnia, kwestionując okoliczność, że swoista podwyżka została dokonana zgodnie z 
prawem, uiszcza na rzecz miasta czynsz dzierżawy w dotychczasowej wysokości, określonej 
umową. Z tytułu tak dokonywanych wpłat, Spółdzielnia nie ma obecnie żadnych zaległości 
czynszowych. W związku ze stanowiskiem miasta, iż skutecznie zmieniło wysokość czynszu, 
pomiędzy Spółdzielnią a miastem toczą się spory sądowe z powództwa miasta o dopłatę 
różnicy czynszu, który Spółdzielnia zgodnie z umową dzierżawy płaci, a czynszem, którego 
bezpodstawnie żąda miasto (sygn. akt XXIV 12/16 i XXIV C 549/15).

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w piśmie do Spółdzielni z 29 stycznia 2015 r. 
zawierającym wytyczne odnośnie do skutecznego ubiegania się przez Spółdzielnię 
ustanowienia na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego na przedmiotowym gruncie 
wyraźnie wskazał jako podstawowy warunek -  zakończenie sprawy sądowej z powództwa 
m.st. Warszawy przeciwko SM „Przy Metrze" o zapłatę zaległego czynszu z tytułu dzierżawy 
gruntu.

Załącznik nr 3 -  pismo Burmistrza z 29 stycznia 2015 r.
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W tym miejscu powódka zwraca uwagę, że w postępowaniu sądowym jakie toczy się we 
wskazanej powyżej sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXIV C 16/12) 
pełnomocnicy reprezentujący miasto wszelkimi sposobami próbują zwalczyć korzystne dla 
Spółdzielni opinie rzeczoznawców dotyczące określenia wartości gruntu, dokonywanej w 
celu zweryfikowania wartości czynszu dzierżawnego. Na rozprawie, która odbyła się 23 
września 2015 r. pełnomocnik miasta wniósł -  po 3 latach procesu i 4 opiniach 
rzeczoznawców -  o weryfikację poprawności ostatniego operatu złożonego do akt sprawy 
przez Komisję Arbitrażową przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych.

Jak zostało zatem wskazane powyżej, głównym powodem trudności W zakresie ustanowienia 
użytkowania wieczystego jest spór w zakresie wysokości czynszu należnego miastu na 
podstawie umowy -  spór, którego rozwiązaniem miasto nie jest zainteresowane. Co więcej, 
w tym zakresie powódka działa w interesie pozwanych i innych uprawnionych do 
lokali/domów na działce 4/1. To bowiem oni, w odpowiedniej części, finalnie zostaliby 
obciążeni kosztami zwiększonej dzierżawy. W tej sytuacji rozważanie zastosowania zasad 
współżycia społecznego przy postawieniu Spółdzielni zarzutu braku aktywności w 
ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, należy uznać za wykluczone. Spółdzielnia 
działa bowiem w interesie członków i pozostałych mieszkańców i nie można jej z tego 
powodu postawić jakiegokolwiek zarzutu.

Ad. 4.

Pozwani zarzucili, że powódka celowo nie pozyskuje tytułu prawno-rzeczowego do gruntu, 
bowiem po uzyskaniu przez pozwanych prawa własności segmentu nie będą oni uczestniczyli 
oni w kosztach tzw. „eksploatacji podstawowej".

Stanowisko to należy uznać za błędne.

Brak celowego działania Spółdzielni w niepozyskiwaniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntu został już opisany powyżej, natomiast kwestie związane z obowiązkiem 
uczestniczenia przez właścicieli lokali w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości Spółdzielni zostały uregulowane w art. 4 ust. 2 u.s.m.

Zgodnie z treścią tego przepisu, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są 
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich 
lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z 
postanowieniami statutu.

Oznacza to, że wbrew stanowisku pozwanych, okoliczność czy pozwani dysponują 
ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu, czy też po uzyskaniu 
przez Spółdzielnię prawa do użytkowania wieczystego do gruntu zostanie na nich 
przeniesione prawa własności tego segmentu, nie ma znaczenia dla zasadności żądania przez 
Spółdzielnię opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni. Obecnie bowiem pozwani są zobowiązani do uczestniczenia w tego 
rodzaju kosztach na zasadzie art. 4 ust. 1 u.s.m., natomiast po nabyciu prawa własności do
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segmentu i współużytkowania wieczystego gruntu, będą zobowiązani ponosić koszty 
związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni w 
oparciu o art. 4 ust. 2 u.s.m. Do domów jednorodzinnych mają bowiem zastosowanie 
wszystkie przepisy ustawy dotyczące lokali (art. 2 ust. 3 in fine u.s.m.). Tym samym nawet 
zawiniona bierna postawa Spółdzielni w zakresie nabycia użytkowania wieczystego (co, rzecz 
jasna nie miało miejsca), pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na treść zobowiązań 
pozwanych wobec Spółdzielni oraz istnienie więzi organizacyjno-prawnej pomiędzy 
pozwanymi a powódką, który to obowiązek wynika wprost z przepisów i strony nie mają 
prawnej możliwości go zmienić.

Ad. 5

Zgodnie z art. 4 ust. 62 u.s.m. opłaty z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych są pobierane 
w sposób zaliczkowy, tj. „z góry" do określonego dnia miesiąca. Zaliczka ze swej istoty nie 
pokrywa i nie może pokrywać się z kosztem rzeczywistym. Zasada prawidłowego zarządzania 
przesądza o tym, że zaliczka powinna być ukształtowana tak, by mogła pokryć koszty 
przewidywane oraz ewentualne koszty nadzwyczajne w danym roku kalendarzowym, 
którego dotyczy. Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.m. różnica między 
kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa 
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku 
następnym.

Oznacza to, że nadpłaty powstające na nieruchomości w poszczególnych latach nie są 
„konsumowane" przez Spółdzielnię, a zwiększają przychody danej nieruchomości w roku 
następnym.

Należy dodać, że okoliczność, iż pomiędzy naliczeniem opłat eksploatacyjnych a 
rzeczywistym kosztem istnieje jakaś różnica, jest zjawiskiem naturalnym. Rozliczenia 
związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, odbywają się w 
sposób zaliczkowy. Wskazuje na to art. 4 ust. 62 u.s.m., który wyraźnie zobowiązuje członków 
spółdzielni do dokonywania opłat eksploatacyjnych „z góry" do określonego dnia miesiąca. 
W praktyce, rozliczenia takie dokonywane są w cyklach rocznych, na podstawie planów 
gospodarczych przyjmowanych przez uprawnione organy Spółdzielni. Dzieje się tak dlatego, 
że część kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości spółdzielni odbywa się w 
okresach rocznych. Ustalenie zaliczki na cały rok jest również zasadne przy uwzględnieniu 
konieczności sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (zgodnie z ustawą o 
rachunkowości), które są podstawą do ustalenia kosztów związanych z zarządzaniem na rok 
następny.

Zgodnie z powołanymi przepisami Spółdzielnia ustala wysokość zaliczki na koszty utrzymania 
danego lokalu/segmentu w planie gospodarczym. Kwoty wynikające z ustalonych zaliczek 
konfrontuje się następnie z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez spółdzielnię w 
danym roku kalendarzowym oraz ustala nadpłatę/niedopłatę, która następnie jest 
przepisywana jako koszt/przychód roku następnego (art. 6 ust. 1 u.s.m.).
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Zaliczka ze swej istoty nie pokrywa się i nie może pokrywać z kosztem rzeczywistym. Zasada 
prawidłowego zarządzania przesądza o tym, że zaliczka powinna być tak ukształtowana, aby 
na pewno pokryć koszty przewidywane oraz dodatkowo starczyć na koszty nieprzewidziane 
(nadzwyczajne) w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Ponieważ rozliczenie opłat eksploatacyjnych następuje w opisany powyżej sposób (za zatem 
urealnienie kosztu rzeczywistego następuje po zakończeniu roku obrachunkowego, a wynik 
tego urealnienia przenoszony jest na rozliczenie roku kolejnego), w przypadku uchylenia się 
przez członka Spółdzielni od zapłaty ustalonych zaliczek, nie jest właściwe ustalenie 
należności na podstawie kosztów rzeczywistych, zamiast ustalonych zaliczek. Dokonywanie 
bowiem takich ustaleń zaburzyłoby rozliczenie roku następnego. Należy bowiem pamiętać, 
że bilans otwarcia kolejnego roku jest ustalany jako różnica pomiędzy zaliczkami należnymi a 
kosztami rzeczywistymi. Tym samym ustalenie należności uchylającego się członka w oparciu 
o niższe koszty rzeczywiste, nie zaś wyższe zaliczki, spowoduje, że członek taki będzie 
wzbogacony nie tylko kosztem Spółdzielni, ale również pozostałych członków, którzy płacili 
zaliczki w pełnej wysokości.

Ad. 6.

Pozwani w sprzeciwie wnieśli o de facto oddalenie wniosku powódki o dopuszczenie dowodu 
z opinii biegłego, wskazując na jego nieprzydatność dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. 
Wobec takiego stanowiska, powódka podnosi, że złożenie wniosku o przeprowadzenie 
takiego dowodu zostało podyktowane głównie tym, że pozwani zakwestionowali zasadność 
roszczenia powódki oraz prawidłowość naliczanych pozwem opłat. Zdaniem powódki, 
załączone do pozwu dokumenty są wystarczające dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, 
zgodnie z żądaniem pozwu, albowiem pozwani są zobowiązani na podstawie odpowiednich 
przepisów u.s.m. do ponoszenia opłat eksploatacyjnych, w wysokościach ustalonych 
załącznikami do pozwu uchwałami, nie mniej jednak, w sytuacji kiedy pozwani zarzucili 
powódce nieprawidłowości w naliczaniu tych opłat, w ocenie powódki, konieczne jest 
dokonanie odpowiednich wyliczeń przez dysponującego wiadomościami specjalnymi 
biegłego sądowego.

Powódka nie zgadza się z zarzutem pozwanych, że biegły, w przypadku dopuszczenia tego 
dowodu, powinien wydawać opinię wyłącznie na podstawie dokumentów znajdujących się w 
aktach sprawy. Powódka nie jest w stanie przewidzieć, jakie konkretnie dokumenty będą 
potrzebne biegłemu do sporządzenia opinii, dlatego nie chce z góry ograniczać biegłego w 
zakresie materiału, który służyć mu będzie za podstawę do wydania opinii, i tym samym, 
narażać się na ewentualne braki opinii spowodowane niedoborem odpowiedniej 
dokumentacji, powódka nie ma zamiaru czynić biegłemu żadnych przeszkód i zobowiązuje 
się, że na żądanie biegłego przedstawi wszystkie potrzebne do sporządzenia opinii 
dokumenty, jakimi dysponuje. Ponadto, dokumenty wykorzystane przez biegłego przy 
sporządzaniu opinii, zostaną z pewnością do opinii dołączone. Tym samym, nie może być 
mowy o badaniu dokumentacji kosztowej z pominięciem Sądu lub pozwanych.

Ponadto, żądania pozwanych w zakresie przedłożenia przez powódkę „dokumentów 
źródłowych" nie zostały sformułowane w sposób precyzyjny, przez co powódka nie jest w 
stanie się do nich odnieść. Powódka nie bardzo rozumie, jakie dokumenty mają na myśli
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pozwani wskazując na „dokumenty określające strukturą kosztów zarządu". Odniesienie się 
do żądania pozwanych w tym zakresie będzie zatem możliwe dopiero po jego precyzyjnym 
określeniu.

Pozwana zwraca jednak uwagę, że dokumentami źródłowymi, z których wynika wysokość 
opłat eksploatacyjnych oraz opłat na fundusz remontowy, są załączone do pozwu uchwały 
Rady Nadzorczej.

Niezależnie od powyższego, gdyby jednak Wysoki Sąd uznał, że zasadnym jest przedłożenie 
przez powódkę stosownych do sporządzenia opinii przez biegłego dokumentów 
bezpośrednio do Sądu, to powódka, ze względu na obszerność dokumentacji księgowej 
(koszty w układzie analitycznym na nieruchomości pozwanych z podaniem kosztu 
jednostkowego określonego fakturą dostawcy), zostanie przekazana na płycie CD.

Na marginesie, pozwana wskazuje, iż dotychczasowa praktyka stosowana przez biegłych 
sądowych w tego rodzaju sprawach z udziałem Spółdzielni potwierdza, że dokumenty 
źródłowe, na jakie prawdopodobnie wskazują pozwani (np. faktury od dostawców), biegli 
przeglądają na samym końcu (tj., po zapoznaniu się z dokumentacją księgową). W dodatku, 
są to zazwyczaj tylko wybrane dokumenty.

Odnośnie zaś pozostałych wniosków, powódka wnosi o przeprowadzenie dowodów z 
dokumentów załączonych do niniejszego pisma, jako załączniki nr 1-4, na okoliczności 
wskazane w uzasadnieniu pisma opisane bezpośrednio przed powołaniem rzeczonych 
dokumentów w tekście.

Ad. 7.

a) załącznik nr 2 -  wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z 12 
czerwca 2015 r.

Pozwani powołują się na wyrok jaki zapadł w sprawie o sygn. akt II C 830/15, jednakże warto 
dodać, że orzeczenie to nie jest prawomocne. Aktualnie, wskutek apelacji wniesionej przez 
Spółdzielnię, sprawa prowadzona jest przez sąd II instancji. Na tym etapie sprawy, sąd 
dopuścił dowód z opinii biegłego, zatem sprawa jest rozwojowa i nie można przesądzić, w 
jaki sposób zakończy się to postępowanie.

b) załącznik nr 8 -  projekt uchwały wraz z protokołem Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z 10 października 2015 r.

Pismo to zostało powołane przez pozwanych na dowód braku zamiaru Spółdzielni do 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. 
Po pierwsze, dokument ten nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Po drugie, 
nie sposób zarzucić Spółdzielni (zarządowi) braku chęci, czy też dobrej woli ustanowienia 
użytkowania wieczystego na gruncie, o którym mowa w niniejszej sprawie, co zostało już 
szczegółowo opisane w części 3. niniejszego pisma. Co więcej, projekt przedłożonej przez 
pozwanych uchwały został odczytany na Walnym Zgromadzeniu. Sprawa została również
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szczegółowo wyjaśniona na tym zebraniu. W efekcie, spółdzielcy zdecydowaną większością 
(23 głosy przeciwne, 4 głosy za).

c) załącznik nr 9 dot. ustalenia Uliver-Export sp. z o.o. z 14 grudnia 2012 r.

Powódka wskazuje, że pozew obejmuje okres od 15 sierpnia 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r., 
zaś załączony fragment opinii, jak i sama opinia, dotyczyła lat wcześniejszy. Końcową datą 
ujętą w opinii był 2012 r. Przytaczanie fragmentów tej opinii do okresu objętego 
przedmiotowym pozwem jest zatem zupełnie bezzasadne.

d) załącznik nr 10 -  fragmenty protokołu z lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego

Sytuacja analogiczna do opisanej powyżej -  okres badany przez lustratorów to lata 2010- 
2012. Okoliczności wskazane w protokole lustracji nie mają zatem związku z okresem 
objętym pozwem. Przywoływanie wyników na nieruchomości nr 9 (pozwanych) osiągniętych 
w tych latach, w żaden sposób nie oznacza, że taki stan utrzymywał się także w okresie 
późniejszym.

e) załącznik nr 11 -  dot. powierzchni segmentu

Spółdzielnia do rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
przyjmuje powierzchnię użytkową całkowitą, zgodnie z obmiarem wykonanym przez firmę 
„STELMIR" Mirosław Siennicki z 12 września 2001 r., z której wynika, że powierzchnia 
segmentu pozwanych wynosi 193,08 m2. Zestawienie to zawiera powierzchnie wynikające z 
obmiarów dokonanych w świetle murów i tynków, natomiast wielkości wskazane w 
zezwoleniu na użytkowanie (załącznik nr 11 do sprzeciwu) pochodzą z projektu 
architektoniczno-budowlanego.

Załącznik nr 4 -  wykaz powierzchni użytkowej całkowitej segmentów Lanciego 9

Zarzut opisany w uzasadnieniu sprzeciwu mówiący, że na segment powinna przypadać 
powierzchnia około 129 m2 jest bezzasadny. Nie można bowiem zastosować 
matematycznego wyliczenia powierzchni jednego domu, poprzez podzielenie całkowitej 
powierzchni segmentów przez ich ilość. Zupełnie niezrozumiałe jest ewentualne założenie, że 
wszystkie segmenty mają identyczną wielkość. Ponadto, pozwani w sprzeciwie biorą pod 
uwagę tylko powierzchnię mieszkalną, a nie całkowitą segmentu (tj., bez powierzchni garażu, 
pomieszczenia technicznego, schodów i tynku), co należy uznać za całkowicie błędne.

Ad. 8.

Podsumowując, należy stwierdzić, że:

1) Spółdzielnia jest zobowiązana do administrowania nieruchomością, na
której posadowiony jest segment pozwanych na podstawie art. 1 ust. 3 
u.s.m., bowiem budynki posadowione na dzierżawionej przez nią 
nieruchomości stanowią jej mienie w rozumieniu art. 44 k.c.
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2) Spółdzielnia jest uprawniona do pobierania opłat od pozwanych na 
podstawie art. 4 u.s.m. w oparciu o takie same zasady, jak w stosunku do 
osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu/segmentu;

3) Przydział segmentu zajmowanego przez pozwanych był ważny. Pełny skutek 
uzyska jednak dopiero z momentem przeniesienia własności 
nieruchomości/ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni 
(na chwilę obecną, pozwani dysponują ekspektatywą spółdzielczego 
własnościowego prawa do segmentu -  uchwała SN z 24 maja 2013 r.);

4) Opłaty z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych są pobierane w sposób 
zaliczkowy, tj. „z góry" do określonego dnia miesiąca, zaś różnica pomiędzy 
zaliczkami należnymi a kosztami rzeczywistymi nie jest członkom zwracana, 
ponieważ zgodnie z art. 6 u.s.m. stanowi bilans otwarcia kolejnego roku;

5) Bez względu na powyższe, powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu z 
opinii biegłego sądowego dysponującego wiadomościami specjalnymi w 
zakresie rozliczeń opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych 
na okoliczność prawidłowości naliczenia zadłużenia obciążającego 
pozwanych z jednoczesnym ustaleniem kosztów rzeczywistych poniesionych 
przez powódkę w okresie objętym postępowaniem;

6) Załączone przez pozwanych dokumenty do sprzeciwu nie dotyczą okresów 
objętych niniejszym postępowaniem , dlatego nie mogą stanowić dowodów 
w przedmiotowej sprawie.

Załączniki:
- załącznik nr 1 -  kserokopia wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem;
- załącznik nr 2 -  kserokopia wyroku Sądu Okręgowego wraz z uzasadnieniem;
- załącznik nr 3 -  pismo Burmistrza z 29 stycznia 2015 r.;
- załącznik nr 4 -  wykaz powierzchni użytkowej całkowitej segmentów przy ul. Lacniego 9;
- pełnomocnictwo substytucyjne;
- dwa odpisy pisma wraz z załącznikami.

Radca Prawny 
W A -12441 13


