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5ąd Rejonowy
dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
ll Wydział Cywilny
ul. Płocka 9lLLb
Ot-23t Warszawa

Powódka
Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Przy Metrze"
z siedzibą w Warszawie
/adres w aktach sprawy/

zastępowa na przez
adwokat Monikę lwaniak-Jeziorowską
d zi ałaj qcq z s u bstytu cj i
radcy prawnego Moniki Piwońskiej
P - Law Legal Advisors
ul. Lwowska 5 lok, 1].

00 - 660 Warszawa

Pozwani:
Zbigniew Sarata
Zof ia Maciejewska-Sa rata
/adresy w aktach sprawy/

Sygn.akt: ll C347tlt6

Pismo procesowe
- stanowisko w sprawie

Działając w imieniu powódki, Spółdzielni Mieszkaniowej ,Przy Metrze" z siedzibą w
Warszawie, dalej jako ,,Spótdzielnia", petnomocnictwo i pełnomocnictwo substytucyjne w
aktach sprawy, w związku ze zobowiązaniem tut. Sądu do przedstawienia stanowiska wobec
doręczonego pisma procesowego z dnia 01.10.2020 wnoszę o oddalenie zawartych w nim
wniosków dowodowych pozwanego wskazując, że pozostają one bez związku z

rozstrzygnięciem niniejszej sprawy,

uzasadnienie

!. Odniesienie do dowodu z opinii biegłej Gabrieli Rudnickiej-Wąs
W pierwszej kolejności wnoszę o oddalenie wniosku dowodowego ze złozonej przez
pozwanego opinii biegłej sądowej Gabrieli Rudnickiej-Wąs. W bcenie powódki opinia p.

Rudnickiej sporządzona na potrzeby innego postępowania, przedłożona została jedynie dla
wzmocnienia stanowiska pozwanego. Dodatkowo opinia ta nie moze 6yć traktowana.jako '
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dokument mający jakikolwiek wpływ na wynik rozstrzygnięcia w sprawie. Dla oceny jej

wartości dowodowej wskazać należy, że ma ona charakter wyłącznie dokumentu
prywatnego. Dodatkowo wskazać należy, że Spółdzielnia w sposób skuteczny
zakwestionowała opinię bieglej Rudnickiej w postepowaniu ll C 3156/17, co skutkowało
wydaniem przez Sąd w tamtejszej sprawie Postanowienia z dnia żL1I.2OL9 roku o

dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego sądowego, z wyłączeniem biegłej Gabrieli
Rudnickiej-Wąs

Dowód: postanowienie z dnia zL.l"L.żaIg roku w sprawie ll C3156/17 (zał. L)

Zatem skoro więc opinia ta nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, na potrzeby której
została sporządzona, to tym bardziej nie moze mieć wpływ na wynik niniejszego
postępowania. Dodatkowo wskazać należy, że co do osoby biegłej Spółdzielnia ma poważne
zastrzeżenia w zakresie jej kwalifikacji i wniosków, jakie z opinii wynikają. Powyższe
skutkowało złozeniem zawiadomienia do organów ścigania oraz wniosku o skreślenie biegłej
z listy biegłych sądowych. Powyzsze wnioski składam w załączeniu.

Dowód: zawiadomienie o popełnieniu podejrzeniu przestępstwa przez biegłą G. Rudnicką-
Wąs (zał. 2)

Dowód: wniosek o skreślenie biegtej z listy biegłych SO w Warszawie (zał. 3)

Dodatkowo wskazuję, ze teza dowodowa, jaką przedstawił pozwana okoliczność
przeprowadzenia dowodu jest sprzeczna z przepisami procedury cywilnej, które jasno

wskazują, że dany dowód przeprowadza się na fakt potwierdzający dane okoliczności, a nie
ich braku. Po raz kolejny wskazuję, ze biegta sporządzając opinię na potrzeby postępowania ll

C 3I56/t7 przekroczyła swoje kompetencje i w miejsce rzetelnego wyliczenia stawek
eksploatacyjnych za dany okres, które winny obciązać nieruchomość przedstawiła wywód
prawny dotyczący braku możliwości ich naliczania, do czego nie została uprawniona i co
znajduje się poza jej uprawnieniami, które uzasadniały jej wpis na listę biegłych sądowych.

2. Odniesienie do wyroku w sprawie V Ca L77Llt9
Odnosząc się z kolei do wydanego przez Sąd wyroku ws. sygn. akt Y Ca 177tlt9 z dnia
ż7.1L,2OI9 roku wskazać nalezy, że wyrokiem tym w sposób całkowicie niezrozumiały dla
powoda Sąd Okręgowy zmienił zasądzającv wyrok l instancji i oddalit powództwo w całości
opierając się przy tym na art. 5 kc i zasadach współżycia społecznego. Jest to pierwszy wyrok,
który na powyzej podstawie, bez gruntownej analizy materiału dowodowego rozsądza w
podobny sposób o dochodzonym przez powoda roszczeniu. Do tej pory w zasadzie wszystkie
składy orzekające w podobnych sprawach nie miały w tej kwestii wątpliwości co do zasady
naliczania przez Spółdzielnie opłat. Powodowa Spółdzielnia powyzszy wyrok kwestionuje w
całości, jednakże z uwagi na brak mozliwości złozenia skargi kasacyjnej (zbyt niska wartość
przedmiotu zaskarżenia) w dniu ż0.0ż.żOżO roku złożyła do Prokuratury Generalnej wniosek
i wniesienie w niniejszej sprawie skargi nadzwyczajnej powołując się na rażące naruszenie
prawa przez Sąd Okręgowy, polegające na:

a) naruszeniu art, 365 § 1 kpc poprzez dokonanie rozbieznej oceny przysługiwania
powodowi roszczenia pozwem, którego zasadność w niezmienionych okolicznościach
została już prawomocnie ustalona;
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b) naruszenie art. 5 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i niewskazanie/ która z

zasad wspótżycia społecznego jest rzekomo sprzeczna żądaniem Spółdzielni o
dokonywanie opłat z tytułu eksploatacji jej mienia, jak również samo przyjęcie ze
ządanie zapłaty optat eksploatacyjnych w ogóle jest sprzeczne z zasadami współzycia
spotecznego w szczególności mając na uwadze fakt, że do powyższego uprawnia
Spótdzielnie przepis rangi ustawowej;

c) naruszenie art, 4 USM poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że
Spółdzielnia winna w odrębny sposób ewidencjonować poniesione przez nią koszty w
sytuacji, gdy powyższy sposób wprost wynika z przepisów ustawy i został poparty
przeprowadzonym w sprawie dowodem z opinii biegłego.

Wydane w ww, sprawie orzeczenie (z dnia 27.1,t,21t9 roku) ma charakter wysoce szkodliwy i

w sposób ewidentny i rażący narusza prawo. Co więcej, fakt jego wydania narusza zasady
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej. W istocie bowiem, wykonanie powyższego wyroku doprowadziło do
pokrzywdzenia osób fizycznych, mieszkańców Spółdzielni, którzy zmuszeni zostali do
poniesienia kosztów eksploatacji za okres objęty powództwem, w miejsce pp. Sarata. Tym
samym pozwani, również w niniejszej sprawie, w sposób nieuzasadniony prawnie i

wynikający z błędnego orzeczenia sądu, uzyskali wzbogacenie kosztem swoich sąsiadów.

Na dowód powyższego w załączeniu sktadam kopie ztożonego wniosku o wniesienie skargi
nadzwyczajnej

Dowód: wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej (zał. a)

3. Odniesienie do wyroku w sprawie ll C33lL9
Odnosząc natomiast do komentowanego przez pozwanych wyroku ws ll C 33/t9 wskazać
nalezy, że wyrok ten nie jest prawomocny, zaś Spółdzielnia złozyła od niego w dniu
t4,03.żOżO roku apelację, zaskarżając przedmiotowe rozstrzygnięcie w całości. Niniejsza
sprawa wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i prowadzona jest obecnie pod sygn. V
Ca 29O/2O. W sprawie nie został na dzień dzisiejszy wyznaczony termin rozprawy
apelacyjnej.

Wyrok w niniejszej sprawie został wydany z całkowitym pominięciem złożonego materiału
dowodowego, wyłącznie w oparciu o podniesiony przez m. st. Warszawę zarzut
przedawnienia. Przy czym w ocenie powoda, zgodnie z załączonymi dokumentami bieg
terminu przedawnienia został skutecznie przerwańy. Dodatkowo Spółdzielnia podnosiła
zarzuty związane z naruszeniem art. 5 kc polegające na błędnym przyjęciu, iż pozwany
zglaszając zarzut przedawnienia dochodzonego przez powódkę roszczenia (ustanowienia
prawa użytkowąnia wieczystego) naduzył swego prawa, co jest sprzecznej ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Nadto Spółdzielnia zarzucila naruszenie art. 13
ust. 1b ustawy z dnia 23. sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami poprzez jego
niezastosowanie, jak również szereg naruszeń procedury cywilnej, które złozyły się na
nierozpoznanie istoty sprawy przez Sąd Okręgowy. To nierozpoznanie istoty sprawy miało
wyraz w ograniczeniu postępowania dowodowego, ustaleń faktyĆznych i oceny prawnej -
w istocie - wyłącznie do niektórych okoliczności związanych z przedawnieniem
roszczenia, z pominięciem rozpoznanij sprawy co do jej meritum
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Powyższe wskazuje, ze Sąd rozpoznający sprawę o złożenie przez m. st, Warszawa
zastępczego oświadczenia woli w zakresie ustanowienia uzytkowania wieczystego zupełnie

nie rozpoznał sprawy, co w sposób jednoznaczny przełożyło się na konieczność wywiedzenia
apelacji przez Spółdzielnie. Jednocześnie wbrew twierdzeniom podnoszonym przez
pozwanego nie jest prawdą, że Spółdzielnia przez całe lata nie podejmowała prób

związanych z regulacją praw do gruntów (w zakresie nieruchomości na której wybudowany
został segment pozwanych), bo w rzeczywistości zabiegi te podjęła tuz po zawarciu umowy
dzierżawy. Cały materiał dowodowy w powyższym zakresie został złożony do akt
postępowania ws. X C 33119. Jednocześnie brak woli ze strony miasta stołecznego
Wa,rszawy, a następnie podejmowanie dzialań, które skutkowały wygenerowaniem
sztucznego zadłuzenia z tyt0łu umowy dzierżawy powoduje, że umowa użytkowania
wieczystego nie została zawarta do dnia dzisiejszego.

4, Odniesienie do wyroku w sprawie V Ca 275lt9
Wbrew twierdzeniom pozwanego wskazać należy, że Sąd uchylając wyrok ll C 2958/1"5 i

przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej kolejności wskazał, że nie
została rozpoznania istota sprawy z uwagi na brak odniesienia się do zarzutów, które
pozwani złożyli do wydanej w sprawie opinii biegłego sądowego Krzysztofa Nadera. Zdużym
prawdopodobieństwem należy przyjąć, że pismo to faktycznie nie zostało we właŚciwym
czasie wszyte do akt sprawy, a tym samym umknęło uwadze Sądu l instancji. W tym zakresie
podniesiony przez pozwanych zarzut okazał się być trafny. Już sama lektura uzasadnienia
ww. wyroku wskazuje, ze Sąd ll instancji podzielił stanowisko pozwanych w zakresie
zarzutów do sporządzonej opinii kierując do niej szereg zastrzeżeń, które należy wyjaŚnić
przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Jednocześnie 5ąd Okręgowy w żadnej mierze nie
przesądził o zasadności naliczania opłat eksploatacyjnych zwracając wyłącznie uwagę na to,
że kwestię tę należy zbadać przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Skoro Sąd zwrócił uwagę,

by wykazać jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia ma fakt oddalenia powództwa prowadzonego
w sprawie ll C 33h9 (o czym mowa w pkt 3 niniejszego pisma) równie dobrze może oznaczaĆ

to,że powyższe znaczenia nie ma zadnego. Sąd ll instancji nakazał powtórną analizę zarówno
dokumentów, jak i stanowisk stron składanych w powyższym zakresie. Jedynie i na

marginesie wskazać należy, że w ocenie Spółdzielni powoływanie się przez Sąd na

konieczność weryfikacji, czy została zawarta umowa o zarządzenie nieruchomością Świadczy
jedynie o braku właściwiej interpretacji przez Sąd przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, która wprost powyższe uprawnienie przyznaje Spółdzielni (bez

konieczności a nawet potrzeby zawierania dodatkowej umowy o zarządzanie). W
konsekwencji fakt powoływania się przez pozwanych na rozstrzygnięcie w ww. sprawie nie
ma żadnego przełożenia ani wpływu na okoliczności bieżącej sprawy. Błędy proceduralne,

które legły u podstaw wyroku ws ll C Z958lL5 skutkowaty koniecznoŚcią ponownego
rozpoznania sprawy/ co nie oznacza, ze powództwo w ww. sprawie pozbawione jest podstaw
prawnych.
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Reasumując powyzsze nalezy wskazać, że:

1) przedmiotem niniejszego postępowania nie jest badanie przyczyn dla których
dotychczas nie doszło do uregulowania przez Spółdzielnię prawa do gruntu. Nie ulega
wątpliwoścl, że pozwany w niniejszym postępowaniu próbuje przerzucić
odpowiedzialność w powyzszym zakresie na powodową Spółdzielnię, jednak
pozostaje to bez związku z podstawa prawną dochodzonego roszczenia;

ż) zwolnienie pozwanego z odpowiedzialności finansowej rodziłoby daleko idące skutki
dla całej Spółdzielni, którą tworzą wszyscy spółdzielcy. Przede wszystkim skutki
finansowe odczuwaliby wszyscy spółdzielcy, którzy musieliby ponosić koszty
utrzymania nieruchomości, które Spółdzielnia na nich łozy (dotyczyłoby to również
kosztów ponoszonych na nieruchomość zajmowaną przez pozwanego co
potwierdzita w sprawie wydana opinia biegłego sądowego);

3) trzeba powiedzieć jasno, jeżeli nie płacą pozwani - płacą za nich ich sąsiedzi -
pozostali mieszkańcy;

Mając na uwadze powyzsze, nie ulega wątpliwości, że roszczenie Spółdzielni zasługuje na
uwzględnienie co do zasady i co do wysokości,

W załączeniu:
postanowienie z dnia 2I.1,L.20I9 roku w sprawie U C 3156/t7 (zał. t)
zawiadomienie o popełnieniu podejrzeniu przestępstwa przez biegłą G. Rudnicką-
Wąs (zał.2)
wniosek o skreślenie biegłej z listy biegłych SO w Warszawie (zał. 3)

wniosek o wniesienie skargi nadzwycza jnej (zał,4)
odpis pisma dla pozwanego wraz zzałącznikami

Monika -leziorowska
adwokat
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Sygn. akt II C 3156117

PoSTA|{OWIENIE

Dnia 21 listopada 2019 r,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSRLucynaWądołowska

po rozpoznaniu w dniu2I listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy zpowództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibąw Warszawie

przeciwko Zofii Mactej ewskiej - Sarata

Zbigniewowi Sarata

o zapłatę

postanawia:

1.dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego ds. księgowości z wyłączeńem biegłej Gabrieli

Rudnickiej-Wąs ze znajomością opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych ,

któremu zlecić spotządzenie opinii w zakresie rozliczęnia opłat eksploatacyjnych za okres od 15

maja 2016 roku do dnia 25 paździerllka 2016 roku ( okres objęty żądaniem pozwu) za lokal

zajmowany przęz pozwanych połozony w Warszawię ptzry ulicy Lanciego 9 B na podstawie

dokumentacji doĘczącej tego lokalu udostępnionej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze .

2. ZIęcić biegłemu sporządzenie opinii w terminie 2 miesięcy w 3 egzemplarzach.

3 zobowiązać powoda do wpłacenia zaliczki na biegłego w kwocie 1000 złoĘch w terminie 2

tygodni.

Sędzia Lucyna Wądołowska

Zarządzenie;

Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda orazpozwanym (bez pouczenia)

Sędzia Lucyna Wądołowska
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Warszawa, dnia 14.01.2020 r.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
Ul. Wiktorska 91a
OZ-582Warszawa

L. dz.

zAWlADoMlENlE
O PODEJRZEN!U POPEŁN|ENIA PRZESTĘPSTWA

W imieniu pokrzywdzonej, Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie,
działając jako jej Zarząd, zgodnie z załączonyrn wydrukiem KRS (zał. 1), zawiadamiamy o
możliwoŚci popełnienia przez biegłą sądową Gabrielę Rudnicką-Wąs (adres: ,,Rachbud_Tax"
sP. z o.o. ul, Mokotowska 52 lok. 3, 00-530 Warszawa), wpisaną na listę biegiych Sądu
Okręgowego w Warszawie przestępstwa stypizowanego w art. 233 § 4a kk poprzez
sporzadzenie fałszvwei opinii biegłego na pqtrzebv postepowania prowadzonego przez Sad
Reionovw dla Warszawv Mokotowa w Warszawie w sprawie sv8n. akt ll c a156/17 w ten
sposób Że, w miejsce rzetelnego przeprowadzania analizy dokumentów załączonych do
Pozwu oraz wykonania opinii zgodnie ze sformułowaną tezą dowodową (czyli dokonania
właŚciwego wyliczenia opłat eksploatacyjnych dochodzonych w ww. postępowaniu przez
powódkę), biegła z zakresu rachunkowości i finansów sporzadziła opinię z przekroczeniem
po§iadanei wiedzv i umieietności, przedstawiaiac w mieisce właściwei opinii finansowei
ana|ize prawna, do sporzadzenia któreinie bvła uprawniona z uwagi na swoje przygotowanie
zawodowe. Przy czym czynu tego dopuściła się nieumyślnie, jako że będąc zobowiązaną do
dochowania Wzy sporządzaniu opinii najwyższej staranności sporządziła ją nie mając zamiaru
popełnienia przestępstwa, popełniła go jednak na skutek nie zachowania ostrożności
wYmaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu winna
była przewidzieć.

W konsekwencji wydając opinię z przekroczeniem posiadanych uprawnień i na okoliczności
do których nie była zobowiązana i nie mając w tym zakresie stosownej wiedzy przedstawiła
nieprawdziwe wnioski {niezgodne z przepisami nrawa) dotvczacę na|eżności z tytułu opłat
eksploatacyjnych ciążąrych na Zbigniewie Saracie oraz Zofii Maciejewskiej-Saracie wobec
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" i narażając tym samym na szkodę istotny interes
publiczny.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego i

rozważenie możliwoŚci uznania Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" jako pokrzywdzonej
w rozumieniu art,49 § 1 kpk.

1,1n!nn"ą



uzasadnienie

1. Uwagi wstępne

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Metrze w prowadzi szereg postępowań p-ko mieszkańcom
ul. Lanciego 9 w Warszawie o zapłatę z tytutu opłat eksploatacyjnych za zajmowane pruez
nich lokale (domy jednorodzinne). Domy te zostały wybudowane przez powodową
Spółdzielnie na nieruchomości dzierżawionej od m. st. Warszawy. Z uwagi na spór dotyczący
wlsokoŚci czynszu dzierżawnego, do dnia dzisiejszego na nieruchomości tej nie zostało
ustanowione na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" uźytkowanie wieczyste, ani
wlasnoŚĆ, W konsekwencji, wobec braku regulacji stanu prawnego finansujący budowę
domów jednorodzinnych nie są ich właścicielami, nie przysługuje im również spółdzielcze
własnoŚciowe prawo do tychże domów, Legitymują się oni aktualnie ekspektatywą
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego.

2. Stan faktyczny

W jednym z powyŻszych postępowań Spóldzielnia skierowała pozew p_ko Zbigniewowi
Saracie i Zofii Maciejowskiej-Saracie o zapłatę kwoty 7.224,61 zł wraz z odsetkami
ustawowymi za opóŹnienie. Sprawa prowadzona jest obecnie przed Sądem Rejonowym dla
Warszawy Mokotowa w Warszawie w sprawie ll C 3156/17.

Wobec kwestionowana przez pozwanych roszczenia zarówno co do zasady, jak i jego
wYsokoŚci sąd dopuŚcił dowód z opinii biegłego z zakresu księgowości i rachunkowości na
okolicznoŚĆ ,,rozliczenia oplat eksploatacyjnych za lokal zajmowany przez pozwanych w
Warszawie Przy ul. Lanciego gb na podstawie dokumentacji księqowej udostępnionej przez
Spółdzielnie w obecności pozwanego Zbigniewa Saraty''.
opinia ta została sporządzona przez biegłą sądową Gabrielę Rudnicką-wąs (zał. nr 1)

W oPinii tej biegła, wbrew posiadanej specjalizacji fiaką jest księgowość i rachunkowość)
zawarła niezwykle obszerną analize prawna związaną z zasadnością i podstawami prawnymi
dochodzonego roszczenia. W wyrażonych przez nią wnioskach końcowych biegła wskazała,
ze roszczenie jest w całoŚci niezasadne, gdyż w jej ocenie nie wynika ono zarówno z zapisów
statutowych jak i ustawowych, biorąc pod uwagę fakt, że pozwany nie jest członkiem
Powodowej Spółdzielni, a przysługuje mu jedynie ekspektatywa spółdzielczeto prawa
własnoŚciowego. Biegła jednoczeŚnie stwierdziła, że dochodzona przez powódkę kwota
naleŻnoŚci głównej jest zgodna ze stanem zobowiązań pozwanego wynikających, z
przedstawionej przez Spółdzielnie kartoteki rozliczeniowej, Biegta jednak pomimo
zakreŚlonej przez Sąd tezy dowodowej nie prowadzi żadnej analizy w zakresie zasadności i
wysokoŚci naliczanych opłat eksploatacyjnych, jak również sposobu prowadzonych naliczeń
zastępując powyŻsze niezwykle obszerną analizą prawną, co w sposób jawny jest niezgodne z
Oosiadana przez nia specialnościa w zakresie posiadanvch uprawnień biegłego sadowego.
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3. Stan prawny nieruchomości

Zawiadamiający wskazują, że wbrew stanowisku prezentowanym przez biegłą Spótdzielnia
Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" jest w pełni uprawniona do żądania zapłaty od mieszkańców z
ul. Lanciego 9 zapłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych za przysługujące im ekspektatywy
spółdzielczych praw do domów jednorodzinnych.

Spóldzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" dzierżawi działką  lt na podstawie aktualnej do
dnia dzisiejszego umowie'dzierżawy z dnia 2.10.1997 roku. Zawiadomieniem z dnia
25.06.2008 roku m. st.'Warszawa, wbrew zapisom umownym i przepisom kod'eksu cywilnego
dokonało jednostronnym oświadczeniem woli wypowiedzenia dotychczasowej stawki
czynszu dzierżawnego o niemal3O0 %,

W konsekwencji bezprawnego podwyższenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego miasto
wprowadziło tym samym stan, w którym Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" stała się
dtużnikiem, a okoliczność ta stanowi negatywną przesłankę do zawarcia ze Spółdzielnią
umowy ustanowienia użytkowania wieczystego, Wobec braku regulacji stanu prawnego
finansująry budowę domów jednorodzinnych nie są ich właścicielami, nie przysługuje im
również spółdzielcze własnościowe prawo do tychże domów. Legitymują się oni aktualnie
eksp ektatywą spółdzielczego wtasnościowego prawa do dom u jed norodzin nego.

Ekspektatywo - określana jest inaczej jako prawo podmiotowe tymczasowe (a inaczej
,,oczekiwanie prawne"}. Posiadacz ekspektatywy jest chroniony prawnie, Zakres możliwości
korzystania z nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu} przez posiadacza
ekspektatyry prawa własności/ekspektatywy spółdzielczego prawa do lokalu jest
analogiczny do zakresów możliwości korzystania z samego prawa. (Jedynym rzeczywistym
ograniczeniem ekpektatywy jest brak możliwości ujawnienia tego prawa w księdze
wieczystej).

4. MożliwoŚć pobierania opłat eksploatacyjnych przez Spółdzielnie od posiadaczy
ekspektatywy

Podstawę prawną dla obciążania osób użytkujących lokale a niebędących ich wlaścicielami,
opłatami eksploatacyjnymi, stanowi art. 4 usm.

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wiążą bowiem obowiązek uczestniczenia w
pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości nie z rodzajem
prawa do lokalu przysługującego danej osobie - ale z faktem użytkowania lokalu.
W konsekwencji posiadacze ekspektatywy zobowiązani są do ponoszenia kosztów
eksploatacyjnych na takich samych zasadach, na jakich koszty te ponoszą osoby dysponujące
pełnym prawem (prawem własności lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu).

Podstawą prawną dochodzonego roszczenia jest art. 4 ust, 11 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych, a słuszność powyższej argumentacji potwierdzona została w szeregu
orzeczeń wydanych przez sądy cywilne. W tym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w
Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie l ACa 1485/14 (Załącznik nr
3), a także Sąd Okręgowy w Warszawie w wyrokach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie V
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Ca ż587|76 (Załącznik nr 4), z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie V Ca 883/17 {Załącznik
nr 5), z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie Y Ca 3614|15 (Załącznik nr 6) z dnia 25 maja
20].7 roku - XXVll Ca 37lt6 (Załącznik nr 7) oraz z dnia 23 listopada 2017 roku - V Ca

3322/L5 (Załącznik nr 8).
Wyjaśnić również należy, że teren dzierżawionv pr.ez Spółdzielnię, jest jej mieniem i wobec
tego jest przez Spółdzielnię zarządzany. Fakt, że §póldzielni nie przysługuje w stosunku do
tego gruntu prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy,
Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.s.m. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami
stanowiącymijej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Z powyższego
v4lnika, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej
mienie. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W
kategorii innych praw majątkowych mieszczą się prawa obligacyjne, również te wynikające z
umowy dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i
jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. l tak w wyroku z

dnia 9 marca 2004 roku, l CK 425/03, Sąd Najwyższy wskazał - W świetle definicji zawartej w
art. 44 k.c., prawo 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
stosu n ków ob ligacyjnych.

Komentator Elżbieta Niezbecka wskazała (Kidyba, Kodeksy Cywilny. Komentarz, Tom l.) - 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 moźe wchodzić posiadania oraz ekspektatywy,

Zgodnie zaŚ np, ze stanowiskiem Kazimiena Piaseckiego (Piasecki, Kodeks Cywilny. Księga
pierwsza. CzęŚĆ ogólna. Komentarz) - Mienie obejmuje także wierzytelności, których
podstawę stanowią stosunki zobowiązaniowe, np. najem, dzierżawa, weksel, czek i inne
papiery wartościowe.

Jak zatem widać okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu,
nie ma wpłyvvu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na
tym gruncie. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które §półdzielnia 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
posadowione są budynki przy ul. Lanciego 9,

Zgodnie z zasadami dotyczącymi administrowania nieruchomościami stanowiącymi mienie
spółdzielni oraz zasadami sprawowania zarządu przez spółdzielnię nad swoim mieniem, to
spótdzielnia prowadzi kalkulację kosztów i przychodów dla danej nieruchomości, obowiązek
prowadzenia ewidencji w tym zakresie wynika z treści art, 4 ust 41 usm. Spółdzielnia
działając na rzecz swoich członków oraz innych podmiotów, którym przysługują prawa do
lokali znajdujących się w budynkach zarządzanych przez spółdzielnię uiszcza koszty
obciążające nieruchomoŚć wspólną, w tym koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem
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prawa do gruntu, Zatem to spółdzielnia, a nie bezpośrednio mieszkańcy ponosi koszty
związane z opłaceniem czynszu dzierżawnego, Uiszczane przez mieszkańców opłaty
eksploatacyjne nie są zaś opłatami celowymi, tzn. mieszkańcy wpłacają jednolitą opłatę w
stawce okreŚlonej zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Nadzorczej. Nie dokonują zaś
wielu opłat z wskazaniem celu na jaki wplacane przez nich środki powinny być przeznaczone
(powyższe godziłoby w zasady sprawowania zarządu nad mieniem spółdzielni).

Podsumowując należy wskazać, że posiadacze ekspektatywy prawa są obowiązani w równym
stopniu uczestniczyĆ w pokrywaniu opłat eksploatacyjnych, jak mieszkańca, którym
przysługują pełne prawa do lokali. Co więcej, po ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa
uŻytkowania wieczystego, sytuacja osób dysponujących ekspektatywą, w kontekście
koniecznoŚci ponoszenia optat związanych z eksploatacją, nie ulegnie zmianie. Osoby te w
dalszym ciągu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i to dokładnie w
takim samym wymiarze, itaki sam sposób jak dotychczas.

5. §tanowisko wobec opinii biegłej

W tym miejscu Spótdzielnia pomija fakt, że opinia biegłej Rudnickiej zawiera szereg
stronniczych i niezwykle kategorycznych twierdzeń, co powinno dyskwalifikować biegtą jako
niezależnego eksperta wydającego na potrzeby postępowania sądowego opinię. Z całą
PewnoŚcią biegły powinien być osobą bezstronną, niewiązaną z żadną ze stron
postępowania. Jednak co istotniejsze, biegĘ powoływany jest na okoliczność posiadanych
Przez niego wiadomoŚci specjalnych, których w okolicznościach konkretnej sprawy, nie
posiada sąd.

Skoro biegła Rudnicka-Wąs wpisana została na listę biegĘch prowadzonych przez prezesa
Sądu Okręgowego w Warszawie zgodnie z posiadaną specjalizacją, którą jest księgowość i
rachunkowoŚĆ, to biorąc pod uwagę warunki, jakie muszą spełniać biegli w zakresie
Posiadanych wiadomoŚci specjalnych - doświadczenie i wiedza biegłej dotyczy właśnie tych
gałęzi nauki, tj. księgowoŚci i rachunkowości. Przy czym specjalizacja ta nie zawiera w sobie
dodatkowych podkategorii, którymi są wiadomości specjalne w zakresie nauki i wykladni
Prawa. 7 calą pewnoŚcią pełna ocena zagadnień prawnych w danej sprawie dokonywana jest
kaŻdorazowo przez skład orzekający, któremu dana sprawa została przekazana do
rozPoznania. Zatem wydana w sprawie opinia, biorąc pod uwagę jej treść i końcowy wniosek
sPorządzona została przez biegłą, która w tym zakresie (sporządzania analiz prawnych do
danYch stanów faktycznych) nie posiada wiadomości specjalnych, gdyż jest biegłą z zakresu
księgowości.

Co więcej, opinia, którą sporządziła biegła jest nie tylko wydana niezgodnie z posiadanymi
przez nią wiadomoŚciami specjalnymi, a|e również wbrew aktualnemu stanowi prawnemu,
jak i judykaturze.

WyjŚĆ należy od tego, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych została ogłoszona w dniu
23 stycznia ZaOt r., przy czym zgodnie z art, 55 wskazanej ustawy ustawa wchodzi w życie po
upływie 3 miesięcyod dnia ogłoszenia, ztym że przepisy ań.27a ust. 1pkt 1litg), ust.3 pkt
3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą
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ustawą, mają zasto§owanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni
mieszkaniowej dokonanych od dnia 1sĘcznia 2001 r.

Jak wynika z zaprezentowanej treŚci, ustawa weszła w życie 23 kwietnia łooL r., tj. niespełna
3 dni po dokonaniu przydzialu na rzecz pozwanych. jak stanowi natomiast przepis
PnejŚciowy powołanej ustawy, tj. art. 52 do istniejących w dniu wejścia w życie praw do
domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich
własnoŚci na rzecz członków stosuje się przepisy art. 232 § 4, art. 233, ań. 235 i art. 237
ustawy- Prawo spółdzielcze, do czasu przeniesienia wtasnościna rzecz cztonka spółdzielni,

Zgodnie zaŚ z treŚcią art. ż3ż § 4 Pr.Sp. w brzmieniu aktualnym na dzień wejścia w życie usm
stanowit, iŻ do prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdziatu 2 oddziału 1 i 3
niniejszego działu stosuje się odpowiednio z zachowaniem przepisów poniższych.

NastęPnYm istotnym w sprawie momentem cza§owym jest nowelizacja usm z 13 czerwca
2003 r. i art. 52 zdanie pierwsze tejże ustawy stanowił, że do istniejących w dniu wejścia w
ŹYcie PraW do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu
Przeniesienia ich własnoŚci na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21
ustawY (rozdział 21jest zaMulowany Spółdzielcze Masnościowe prawo do tokalu),
Wbrew stanowisku, które zostało przedstawione przez biegłą w sporządzonej opinii -
PowYŻsze wskazuje jednoznacznie, że sytuację prawną pozwanych reguluje (przez wskazane
odesłanie}, rozdział 21 a więc są oni traktowani, tak, jakby przysługiwało im spółdzielcze
prawo do lokalu.

Co więcej, dla zrozumienia sytuacjl w jakiej znajdują się pozwani z pomocą przychodzi
równieŻ uchwała Siedmiu §ędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. {lll cZP tsLl7z],,
którą de facto biegła przywołała w sporządzonej opinii, jednakże wyciągnęła z niej btędne
wnioski. Od Początku prowadzonego w sprawie postępowania powódka podnosi, że
PozwanYm PnYsługuje ekspektatywa spółdzielcze8o wlasnościowego prawa do domu
jednorodzinnego. Uchwała dotyczy spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu,
jednakŻe na Podstawie wspomnianego art. 52 u§m, w całości znajduje zastosowanie również
do domu jednorodzinnego pozwanych. Sąd Najwyższy wskazał, że powstanie ograniczonego
Prawa rzeczowego z regułY wVma$a zachowania okreśtonego przebiegu zdaneń 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.

Oznacza to, Że Sąd NajwyŻszy traktuje ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu jako prawo rzeczowe (nie tylko obligacyjne} odpowiadające treści spóldzielczego
wlasnoŚciowego Prawa do lokalu z tym zastrzeżeniem, że jako pełne prawo powstanie po
sPełnieniu ostatniego warunku, a zatem nabyciu prawa do gruntu pfzezspótdzielnię,

Co więcej, uchwała, o której tu mowa, miała na celu uregulowanie sytuacji osób, na rzecz
którYch zostało ustanowione własnościowe prawo do lokalu znajdującego się w budynku
PosadowionYm na gruncie nie będącym wtasnością spółdzielni, ani nie pozostającym w jej
uŻYtkowaniu wieczystym. Sąd Najwyższy podniósł, że istotne argumenty prawne
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Przemawiają za niedopuszczalnoŚcią de lege lata możliwości skutecznego tworzenia
sPÓłdzielczego własnoŚciowego prawa do |okalu w razie nieprzysługiwania spółdzielni
mieszkaniowej własnoŚci (współwłasności) gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
zarówno w wyniku bezpoŚredniego utworzenia tego prawa (umowa członka ze spótdzielnią;
tzw. przydział) (...), Zdaniem Sądu Najwyższego osoby te dysponują ekspektatywą
sPÓłdzielczego własnościowego prawa, a więc oprócz tego, że mają prawo do zajmowania
lokalu, są zobowiązane uiszczaĆ opłaty eksptoatacyjne, tak jak czlonkowie spółdzielni,
którym przysługuje pełne prawo do lokali.

5. SPorządzenie fałszywej opinii naraźając na istotną szkodę interes pubticzny

Jak wYnika z okolicznoŚci przedstawionych powyżej opinia wydana przez biegtą Rudnicką na
PotrzebY PostęPowania ll C 3756/L7 została opracowana wbrew posiadanej przez biegłą
kwalifikacjom zawodowym i niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem komentatorów przedmiotu opinia fałszywa to takat która lest
niezgodna z prawdq.

W ocen|e SPÓłdzielni fakt sporządzenia opinii, która w żaden sposób nie koreluje z zakreśloną
tezą dowodową, a nade wszystko wynikające z niej wnioski są sprzeczna z obowiązującym
Prawodawstwem sprawia, Że opinia ta winna zostać potraktowana jako opinia fałszywa,
Zachowania biegłej Rudnickiej-Wąs wyczerpuje znamiona przestęp§twa stypizowanego w
art. 233 § aa kĘ gdyż biegła nie mając zamiaru popełnienia przestępstwa popełniła go nie
zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Zasadniczq Pnesłdnkq odpowiedzialnoŚci sq tu zatem tekkomyśtność tub niedbolstwo przy
Przedstawieniu oPinii, ekspertyzy lub tłumaczenia. Zachowania tego rodzaju, jak się wydaje,
mogq sProwadzaĆ się nP. do sporzqdzenia apinii, która w swej treści zawiera nieścisłości,
niedoPowiedzenia, braki, czy też opinii niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami
ŹródłowYmi, normami technicznymi etc. |zob.l. SołĘszewski, R. Szostak, odpowiedziatność
karna za błqd opiniodawczy- studium przypadku, Prok. i ?r.2at7/7,s. 12&-135). Dodatkowo
wskazaĆ naleŻY, Że oPinia ta nie wynika z posiadanych przez biegłą wiadomości specjalnych,
którymi są księgowość i rachunkowość,

Biegła Rudnicka-Wąs wpisana została na listę biegtych prowadzonych przez prezesa Sądu
Okręgowego w Warszawie zgodnie z posiadaną specjalizacją, którą jest księgowość i
rachunkowoŚĆ, to biorąc pod uwagę warunki, jakie muszą spetniać biegli w zakresie
PosiadanYch wiadomoŚci specjalnych - doświadczenie i wiedza biegłej dotyczy właśnie tych
gatęzi nauki, tj. księgowoŚci i rachunkowości. Przy czym specjalizacja ta nie zawiera w sobie
dodatkowYch podkategorii, którymi są wiadomości specjalne w zakresie nauki i wykladni
Prawa. Z całą PewnoŚcią pelna ocena zagadnień prawnych w danej sprawie dokonywana jest
kaŻdorazow} Przez skład orzekający, któremu dana §prawa została przekazana do
rozPoznania. Zatem wydana w sprawie opinia, biorąc pod uwagę jej treść i końcowy
wniosek sPorządzona została przez biegłą, która w tym zakresie (sporządzania analiz
PrawnYch do danych stanÓW faktycznych) nie posiada wiadomości specialnvch, gdyż jest
biegłą z zakresu księgowości.
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Zawsze więc sporządzenie fałszywej opinii stwarza zagroźenie spowodowania szkody w
zakresie dobra Publicznego. Na gruncie procesu karnego należy uznać, że sporządzenie
fałszYwej opinii zawsze wiąże się z możliwością spowodowania istotniej szkody w interesie
publicznym" (Budyn-Kulik, Kilka uwag,s. 36}.

W tYm szczególnYm przypadku opinia biegłej i potencjalnie wydane rozstrzygnięcia na jej
Podstawie godziĆ będą nie tylko w interes indywiduatny członków Spółdzielni Mieszkaniowej
,,PrzY Metrze", którzy w rezultacie zmuszeni będą pokryć koszty zadłużenia wywolane
brakiem wnoszenia opłat eksploatacyjnych przez pozwanych.

Co istotniejsze - uwzględnienie przez sądy powszechne problematycznej opinii i wydanie na
jej Podstawie rozstrzygnięcia - stanowić może wystąpienie szkody w interesie publicznym
PoPrżez stworzenie możliwoŚci skutecznego uchylania się przez posiadaczy ekspaktwtywy
Prawa od wnoszenia kosztów eksploatacyjnych, które na]icza Spółdzielnia lub Wspólnota,
jako Podmiot zarządzający mieniem Spółdzielni {lub Wspólnoty). problem ten ma zatem
charakter zdecYdowanie bardziej abstrakcyjny i nie nalży go przypisywać wyłącznie w
granicach ochrony interesów członków Spółdzieni Mieszkaniowej ,,przy Metrze,,.

lnteres PublicznY to m.in, interes ogólu obywateli, pewnych grup społecznych, interes
zrzeszeń Prawa Publicznego, władz i urzędów państwowych iiamoriądowych (zob, o.
GÓrniok [w:] Kodeks karny..-, red. A. Wąsek, s, 86), Podkreśla się, że musi to być interes
oPartY na Prawie materialnym, a nie interes do samej właściwej procedury. (tak A. Zoll,
P rz e krocz e nie..., s, 7 7 9-7 $ar.

Z kolei szkoda w rozumieniu komentowanego przepisu to nie tylko szkoda materialna, lecz
takŻe szkoda niemajątkowa, np. moralna (sąd Najwyższy w uchwale z 23.o6.L992 r., l KZP
ŻU92, OSNKW t99Z|9-7O, Poz. 63; tak J. Wojciechowski, Kodeks..., s. 413; E, pływaczewski
|w:) Kodeks karny..., red. O. GórnioĘ s. 695).

NaleŻY mieĆ na względzie, Że postępowanie rywilne, w którym opinia biegłej Rudnickiej-Wąs
nie zostało jeszcze zakończone rozstrzygnięciem wydanym przez sąd, jednakże opinia tazostała zloŻona Przez Pozwanego w innych, analogilznyĆh ,pr.*r.h, doĘczących żądania
zapłaty opłat eksploataryjnych za inne okresy rozliczeniowe.

l tak w sPrawie PomiędzY tYmi samymi stronami (dotyczącej innego okresu rozliczeniowego)
w dniu 4,04.Żat9 roku został wydany wyrok uwzględniający powództwo Spółdzielni (wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w sprawie ll c 7IIl14 upr wraz z
uzasadnieniem - w załączeniu - zał. nr 9). Od wyroku tego pozwani ztożyli apelację (zat, nr
10), W odPowiedzi na PowYŻsze powodowa Spółdzielnia przygotowała i złożyla odpowiedź
na aPelację, zawierającą merytoryczne argumenty (zał. 11}, W dalszej kolejnojci, na dwa dni
Przed wYznaczonYm terminem rozprawy apelacyjnej pozwani ztozyii ao an sprawy pismo
Procesowe, w którYm wnieŚli o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej sądowej Gabrieli
Rudnickiej -Wąs, sPorządzonej na potrzeby postępowania ll c 3156/1' itj. opinii, o której
mowa PowYŻej} (zał, I2). W dniu 27.L7.20Lg roku został wydany w tej sprawie wyrok przez
Sąd OkręgoWY W którYm S?d zmienił zaskarżony wvrok Sadu Ęeionowe*o i odda|ił
Powództwo w całoŚci (zał- 13). Do dnia dzisiejszego nie wpłvnęło pis"ń1',e ,rrrranienie ww.
wYroku, jednakŻe z ustnYch motywów przedstawionych podczas jego pubtikacji wynika, że
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podstawą zmiany wyroku Sądu Rejonowego był art. 5 k.c. oraz fakt, że w ocenie Sądu
Okręgowego żądanie Spółdzielni jest niezgodne z zasadami wspólżycia społecznego, jak
również fakt braku regulacji sytuacji stanu prawnego nieruchomości. Bez wątpienia tożsame
argumenty pojawiły się we wnioskach biegłej Rudnickiej-Wąs w sporządzonej przez nią
opinii. Dokładna lektura pisemnego uzasadnienia wydanego w sprawie wyroku pozwoli na
szczegółowe okreŚlenie, w jakim stopniu opinia złożona przez pozwanych tuż przed
WYznaczonym terminem rozprawy apelacyjnej miała wptyw na wydane rozstrzygnięcie,
jednak już ustna argumentacja przedstawiona przez 5ąd Okręgowy wskazuje, że wphlw opinii
na wydane rozstrzygnięcie był zasadniczy.

Z kolei w innej ze spraw z powództwa Spółdzielnia, również dotyczącej opłat
eksploatacyjnych za inny okres Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydal wyrok z dnia
26.04-żOt8 roku w sprawie sygn. akt U C Z958/t5 (zał. 14). Od powyższego wyroku została
wywiedziona przez pozwanych apelacja z dnia 3L.IL.żO18 rokU (zał, 15). W dalszej kolejności
powódka złoŻyła odpowiedŹ na apelację w dniu 29.01.2019 roku (zał. 16). Zaś na
WYznaczonym terminie rozprawy apelacyjnej w dniu 3,I2.2a79 roku pozwa ny złożył wniosek
dowodowy zawierający również opinię biegłej Rudnickiej-Wąs, powołując się na wydanie
rozstrzygnięcia w oparciu o powyższy dokument |zal, L7). Skutkiem tego Sąd okręgowy na
terminie publikacji otworzył przewód sądowy na nowo zobowiązując Spółdzielnie do złożenia
dokumentów potwierdzających fakt dzierżawy działki 4/1. Sprawa jest aktualnie w toku, nie
został wyznaczony kolejny termin rozprawy.

Z przedstawionych powyżej okoliczności wynika, że opinia biegłej Gabrieli Runickiej_Wąs
sPorządzona bez uwzględnienia wiadomości specjalnych biegłej na potrzeby postępowania ll
C3756/77 - już teraz ma realny wpływ na przebieg innych postępowań sądowych, pomimo
tego, Że wnioski z niej płynące są wprost niezgodne z przepisami prawa jak również
stanowiskiem komentatorów przedmiotu, co sprawia , że zawiera ona rozliczne błędy.

PowYŻsze jednoznacznie wskazuje, że sądy powszechne biorą pod uwagę przy wydawaniu
orzeczeń wnioski pĘnące z fałszywej opinii, co jednoznacznie prowadzi do naruszenia
interesu Publicznego polegające na braku możliwości żądania zapłaty z tytułu opłat
eksPloataryjnych od osób posiadających wyłącznie ekspektatywę praw do lokali. To z kolei
bezPoŚrednio wpĘnie w sposób negatywny na interes ekonomiczny podmiotów
zarządzającYch budynkami, jak również finalnie na mieszkańców wspólnot lub spółdzielni,
na których o§tatecznie przerzucony zostanie obowiązek finansowania opłat
eksploatacyjnych nie wnoszonych przez tego rodzaju grupę osób (tj. posiadaczy
ekspektatyw).

WskazaĆ przy tym należy, że na chwilę obecną nie można mówić o bezpośrednim zaistnieniu
skutku o charakterze finansowym wobec treści sporządzon ei przez biegłą opinii, gdyż
SPÓldzielnia nie ma jednoznacznych dowodów na bezpośredni wpływ opinii biegłej na
konkretne rozstrzygnięcie w danej sprawie. Jednakże podkreślić należy, że występek
wskazany w art. 233 § 4a ma charakter formalny. ustawa nie wymaga tu zaistnienia skutku.
Odpowiedzialność nie zależy więc od tego, czy nieprawdziwe ustalenie faktyczne, poczynione
na Podstawie fałszywego zeznania, opinii, ttumaczenia lub oświadczenia, miało wptyw na
rozstrzygnięcie sprawy (por. wyrok SN z 9.04.2008 r,, lV KK 501/07, oSNw5K 2oa8|\ poz,
853).
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Reasumując sporządzenie przez biegłą Gabrielę Rudnicką-Wąs opinii na potrzeby
PostęPowania ll C 3L56h7 poprzez przekroczenie posiadanych kompetencji i wbrew
obowiązującym przepisom prawa doprowadziło w co najmniej sposób nieumyślny do
naruszenia interesu publicznego wymiaru sprawiedliwości. Już pobieżna analiza zlożonej
oPinii wskazuje na brak wykazania przez biegłą należytej staranności podczas jej
sPorządzania, W konsekwencji wskazać należy, że biegła Rudnicka-Wąs co naimniej
nieumyślnie sporządziła w ww. sprawie fałszywą opinię.

W tYm stanie rzeczy koniecznoŚĆ złożenia niniejszego zawiadomienia jest w pełniuzasadniona ?
Prezes ZarząduZas

SM "Frzy^Melrze

fWW
),

W załączeniu: iuk
t. aktualny odpis KRS Spółdzielni Mieszkaniowej,,Przy M
2- oPinia biegłej Gabrieli Rudnickiej-Wąs sporządzona na potrzeby postepowania ll C

3t56l17
3. wYrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2].$4.2ot5 roku w sprawie l ACa tĄ85/74 z

uzasadnieniem
4. wYrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2017 roku w sprawie V Ca

2587 / L6 z uzasad nieniem
5, wYrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia g1.t1-.żot7 roku w sprawie V Ca 883/17

z uzasadnieniem
6, wYrok Sądu Okręgowe8o w Warszawie z dnia 12.08.2016 roku w sprawie V Ca

3674/ 75 z uzasadnieniem
7- wyrok Sądu okręgowego W Warszawie z dnia z5.o5.2ol7 roku - XXVll Ca 37,116 z

uzasadnieniem
8. wyrok sądu okręgowego w Warszawie z dnia 2g.t]..2o1J roku - V Ca 3322/L5 z

uzasadnieniem
9, wyrok w sprawie ll C ttLltŁ upr. wraz z uzasadnieniem
10. apelacja pozwanych od wyroku w sprawie ll C LLULŁ
11. odpowiedź na apelację pozwanych z dnia 14,08.2019 r.
1,2. pismo proc€sowe pozwanych z dnia 25.11.2019 r.
13. wyrok w sprawie V Ca 777L/19 z dnia 27.IL.2aL9 r.
14. wyrok z dnia 26.o4.2a1.8 roku w sprawie sygn. akt ll c 2958/15
15. apelacja pozwanych z dnia 31.11.2018 roku
16. odpowiedź na apelację w dniu 29,01.2019 roku
17, wniosek dowodowy pozwanych z dnia g.tż.ł}Lg roku zawierający opinię biegiej

Rudnickiej-Wąs
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Warszawa, dnia 14.0]..2020 roku

Prezes Sądu O
SSO Joanna Bitner
Al. Solidarności 727

00-898 Warszawa f
L,dz. xlxvr,k}

WNlosEK o zWoLNlENlE GABR!ELl RUDNlcKlEJ-WĄs z FUNKcll B|EGŁEGo sĄDoWEco
oRAz o SKREŚLENIE z tlsTY B|EGŁYCH sĄDoWYcH

W imieniu SPÓłdzielni Mieszkaniowej,,Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie (wydruk z KRS w
załączeniu - zat. 1), na podstawie § S ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
24,01.2005 roku w sPrawie biegłych sądowych {Dz.U.2005.15.133} wnosimy o zwolnienie
biegtei Gabrieli Rudnickiej-Wąs, wpisanej na listę bieglych sądowych Sądu okręgowego w
Warszawie w zakresie księgowoŚci i rachunkowości, z powierzonej jej funkcji z uwagi na
fakt, Że wYdana Przez nią opinia w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla
WarszawY Mokotowa w Warszawie sygn. akt ll C 3L56/t7 i zawarte w niej wnio§ki są oparte
o wiedzą której biegła (zgodnie z zadektarowaną specjalizacją) nie posiada, a nade
wszYstko są sPrzeczne z aktuaInymi przepisami prawa i utnualonym orzecznictwem sądów
powszechnych.

W konsekwencji, na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) wobec zwolnienia biegłej Gabrieti
Rudnickiej-Wąs z funkcji biegłego sądowego w oparciu o ważne powody, o których mowa
PowYŹej (i które zostaną szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu pisma) wnosimy o
skreślenia biegłej z listy oraz usunięcie jej karty z wykazu biegĘch.

l.

uzasadnienie

1. Wprowadzenie

SPÓldzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" prowadzi szereg po§tępowań p_ko mieszkańcom
ul, Lanciego 9 w Warszawie o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych za zajmowane przez
nich lokale {domY jednorodzinne). Domy te zostały wybudowane przez powodową
SPÓłdzielnie na nieruchomoŚci dzierżawionej od m. st. Warszawy. Z uwagi na spór dotyczący
wYsokoŚci czYn§zu dzierŹawnego, do dnia dzisiejszego na nieruchomości tej nie zostało
ustanowione na rzecz SPÓłdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" użytkowanie wieczyste, ani

BIURC POnAWCZE

żB2CI -fit- 1 5

Jolanta Pacewicz

Dnia

o Y w Vi/AR§ZAWIE

God,
A,ą

lI3,



własnoŚĆ, W konsekwencji, wobec braku regulacji stanu prawnego finansujący budowę
domów jednorodzinnych nie są ich właścicielami, nie przysługuje im również spółdzielcze
własnoŚciowe prawo do tychże domów. Legitymują się oni aktualnie ekspektatywą
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jed norodzinnego.

ż. Stan prawny nieruchomości

WYjaŚniamy, iż wobec treści UchwaĘ Sądu Najwyższego podjętej w składzie 7 sędziów z dnia
24 maja 2013 r. lll CZP tO4lLT oczywistym stało się, iż 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 (wspótwłasności) gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
zarówno w wYniku bezpoŚredniego utworzenia tego prawa, na podstawie umowy czlonka ze
sPÓldzielnią (wczeŚniej, tzw. przydziatu), jak i w rezultacie przeksztatcenia spółdzielczego
lokatorskiego prawa w spółdzielcze wtasnościowe prawo do lokalu. Tak więc spółdzielnia nie
legitYmując się tytułem wtasnoŚci ani użytkowaniem wieczystym gruntu nie może takiego
prawa rzeczowego skutecznie ustanowić.

JednakŻe W tYm samym orzeczeniu §ąd Najwyższy jednoznacznie przesądził, że
,,sPÓłdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym no
gruncie, do którego spółdzielni nie pnysługuje własnaść dtbo użytkowonie wieczyste,
stanowi ełspekatlnpe teao prawd'.

ZauwaŻYĆ nadto naleŻy, Że już przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz podjęciem uchwały sądu Najwyższego, o której mowa powyżej
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 przekształcenia w to prawo już istniejącego spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu (tak np. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30
maja 1994 r., ll] CZP 73194, OSNC 199Ą nr 1ż, poz.236}, także wówczas, gdv nie doszło
ieszcze do definitvwneeo ureeulowania tvtułu prawnorzeczoweFq spółdzietni mieszkaniowei
do Posiadanei PFez .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 spółdzietczego własnościowego prawa do lokalu,
mimo braku tYtułu właŚcicielskiego lub guosi właścicielskiego do gruntu (tak w uchwale Sądu
NajwYŻszego z dnia 30 maja 1994 r., lll CZP 73lg4 iwSądu Najwyższego z dnia 28 września
!99Ą r.,lll czP tłLlg4, "Rejent'' 1996, nr 3, s. 123).
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Oznacza to, że pomimo tego, że Spółdzielnia jedynie dzierżawi grunt, na którym znajdują się
domy mieszkańców, to mieszkańcy ci posiadają ekspektatywę prawa do domu
jednorodzinnego. Ekspektatywa określana jest inaczej jako prawo podmiotowe
tYmczasowe (a inaczej ,,oczekiwanie prawne"). Posiadacz ekspektatywy jest chroniony
Prawnie. Zakres moŻliwoŚci korzystania z nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu}

Przez Posiadacza ekspektatywy prawa własności/ekspektatywy spółdzielczego prawa do
lokalu jest analogiczny do zakresów możliwości korzystania z samego prawa. (Jedynym
rzeczYwistym ograniczeniem ekspektatywy jest brak możliwości ujawnienia tego prawa w
księdze wieczystej).

3. KoniecznoŚĆ uiszczania oplat eksploatacyinych przez posiadaczy ekspektatywy
W tYm miejscu wskazujemy, że podstawę prawną dla obciążania osób użytkujących lokale a
niebędących ich właścicielami, opłatami eksploatacyjnymi, stanowi ań.4 usm.

PrzePisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wiążą bowiem obowiązek uczestniczenia w
PokrYwaniu kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości nie z rodzajem
Prawa do lokalu przysługującego danej osobie - ale z faktem użytkowania lokalu.
W konsekwencji posiadacze ekspektatywy zobowiązani są do ponoszenia kosztów
eksPloatacYjnYch na takich samych zasadach, na jakich koszty te ponoszą osoby dysponujące
PełnYm Prawem (prawem własnoŚci lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu).

Podstawą prawną dochodzone8o roszczenia jest art. 4 ust, 11 ustawy o Spóldzielniach
MieszkaniowYch, a slusznoŚĆ powyższej argumentacji potwierdzona zostata w szeregu
orzeczeń wYdanYch przez sądy cywilne. W tym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w
Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie l ACa 1485/14 (Zalącznik nr
2}, a takŻe 5ąd Okręgowy w Warszawie w wyrokach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie V
Ca 2587 |L6 (Załącznik nr 3|, z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie V Ca 883/17 (Załącznik
nr 4}, z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie V Ca 3614/15 (Załącznik nr 5) z dnia 25 maja
2017 roku - XXVll Ca 37/L6 (Zalącznik nr 6l oraz z dnia 23 listopada 2017 roku - V Ca
33Z2/75 (Załącznik nr 7).

WYjaŚniĆ również należy, że teren dzierżawiony przez Spółdzielnię, jest jej mieniem i wobec
tego jest przez Spółdzielnię zarządzany. Fakt, źe Spółdzietni nie przysługuie w stosunku do
tego gruntu Prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy.
Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.m. Spółdzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nieruchomościdmi
stanowiqcymijei mienie lub nabyte no podstawie ustawy mienie lej członków. Z powyższego
wYnika, Że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej
mienie. Zgodnie bowiem z art. Ą4 k.c. Mieniem jest własność i inne prawa majqtkowe. W
kategorii innych praw majątkowych mieszczą się prawa obligacyjne, również te wynikające z
umowy dzierŻawy, PowyŻsze nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i
jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. l tak w wyroku z
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dnia 9 marca 2004 roku, l CR 425lO3, Sąd Najwyższy wskaza l - W świetle definicji zawartej w
art. 44 k.c., prawo wlasnoŚci jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obgimuie
bowiem - obok prawa włqsności - wszvstkie łozostałe rodzoie podmiotowvch praw
maiatkowvch.a wiec zarÓ:ano inne prgwg rzeczowe. iak i orawd mdiatkowe wvnikaigce ze
stosu nków obliaacvinvch.

Komentator ElŻbieta Niezbecka wskazała (Kidyba, Kodeksy Cywilny. Komentarz. Tom l,) - i
tak mieniem sq zarówno prawa o charakterze bezwzgtędnym (prawa rzeczowe), jak i
względnYm (wierzytelnoŚci), przy czym nie ma znaczenia, czy mojq one charakter zbywalny,
czy niezbywalny, np. użytkowanie, służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość
jako Przedmiotu obrotu, W literaturze przyjmuje się, że ohok praw podmiotowvch w skład
mienia może wchodzić posiadonia oroz ekspektatvwv.

Zgodnie zaŚ nP, ze stanowiskiem Kazimierza Piaseckiego {Piasecki, Kodeks Cywilny. Księga
Pierwsza. CzęŚĆ ogólna. Komentarz) - Mienie obejmuje także wierzytelności, których
Podstawę stanowiq stosunki zobowiqzaniowe, np. najem, dzierżdwa. wekse!, czek i inne
papiery wartościowe.

Jak zatem widaĆ okolicznoŚĆ, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu,
nie ma wPtYwu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na
tYm gruncie. Prawo do wyłącznego konystania 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 Spótdzielnia
niewątPliwie ma nie tYlko Prawo, ale i obowiązek administrowania nieruchomością, na której
posadowione są budynki przy ul. Lanciego 9.

Zgodnie z zasadami dotYczącymi administrowania nieruchomościami stanowiącymi mienie
sPÓłdzielni oraz zasadami sprawowania zarządu przez spóldzielnię nad swoim mieniem, to
sPÓtdzielnia Prowadzi kalkulację kosztów i przychodów dla danej nieruchomości. obowiązek
Prowadzenia ewidencji w tym zakresie wynika z treści art. 4 ust 41usm. Spółdzielnia działając
na rzecz swoich członków oraz innych podmiotów, którym przysługują prawa do lokali
znajdującYch się w budYnkach zarządzanych pnez spótdzielnię uiszcza koszty obciążające
nieruchomoŚĆ wsPÓlną, W tym koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem prawa do
Bruntu, Zatem to sPÓłdzielnia, a nie bezpośrednio mieszkańry ponosi koszty związane z
oPłaceniem czYnszu dzierŻawnego. Uiszczane przez mieszkańców opłaty eksploataryjne nie
są zaŚ oPłatami celowYmi, tzn, mieszkańcy wpłacają jednolitą oplatę w stawce okreśtonej
zgodnie z obowiązującYmi uchwałami Rady Nadzorczej, Nie dokonują zaś wielu opłat z
wskazaniem celu na jaki wPłacane przez nich środki powinny być przeznaczone (powyższe
godziłoby w zasady sprawowania zarządu nad mieniem spółdzielni).

Podsumowując naleŻY wskazać, że posiadacze ekspektatywy prawa są obowiązani w
równYm stoPniu ucz€stniczyĆ w pokrywaniu, oplat eksploatacyjnych, jak mieszkańcy,
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którym przysługują pełne prawa do lokali. Co więcej, po ustanowieniu na rzecz Spółdzielni
prawa użytkowania wieczystego, sytuacja osób dysponujących ekspektatywą w
kontekście konieczności ponoszenia opłat związanych z eksploatacją nie ulesn e zmlanle.
Osoby te w dalszym ciągu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i to
dokładnie w takim samym wymiarze, i taki sam sposób jak dotychczas.

4. Opinia biegłej Gabrieli Rudnickiej-Wąs

Wobec kwestionowana przez pozwanych roszczenia zarówno co do zasady, jak i jego
wYsokoŚci sąd dopuŚcił dowód z opinii biegłego z zakresu księgowości i rachunkowości na
okolicznoŚć ,,rozliczenia opłat eksploatacyjnych za lokal zajmowany przez pazwanych w
Warszawie przy ul, Lanciego 9b na podstawie dokumentacji księgowej udostępnionej przez
Spółdzielnie w obecności pozwanego Zbigniewa Saraty''.

opinia ta została sporządzona przez biegłą sądową Gabrielę Rudnicką-wąs (zał. nr 8)

W oPinii tej biegła, wbrew posiadanej specjalizacii fiaką jest księgowość i rachunkowość}
zawarła przede wszystkim niezwykle obszerną analize prawna związaną z zasadnością i
Podstawami prawnymi dochodzonego roszczenia. W wyrażonych przez nią wnioskach
końcowYch biegła wskazała, ze roszczenie jest w całości niezasadne , gdvżw jej ocenie nie
wYnika ono zarówno z zapisów statutowych jak i ustawowych, biorąc pod uwagę fakt, że
PozwanY nie jest członkiem powodowej Spółdzielni, a przysluguje mu jedynie
eksPektatYwa spółdzielcze8o prawa własnościowego. Biegla jednocześnie stwierdza, że
dochodzona przez powódkę kwota należnościgłównej jest zgodna ze stanem zobowiązań
Pozwanego wYnikających, z przedstawionej przez Spółdzielnie kartoteki rozliczeniowej.
Biegła jednak pornimo zakreŚlonej przez 5ąd tezy dowodowej nie prowadzi żadnej analizy
w zakresie zasadnoŚci iwysokoŚci naliczanych oplat eksploatacyjnych, jak również sposobu
ProwadzonYch naliczeń zastępując powyższe niezwykle obszerną analizą prawną, co w
sposób jawny iest niezĘodne z posiadaną przez nia specjalnościa w zakresie posiadanych
u prawnień biegłeeo sadowego.

W tYm miejscu Spółdzielnia pomija fakt, że opinia biegłej Rudnickiej zawiera szereg
stronniczych i niezwykle kategorycznych twierdzeń, co powinno dyskwalifikować biegłą jako
niezaleŻnego eksperta wydającego na potrzeby postępowania sądowego opinię, Z całą
PewnoŚcią biegły powinien być osobą bezstronną, niewiązaną z żadną ze stron
PostęPowania, Jednak co istotniejsze, biegły powoływany jest na okoliczność posiadanych
Przez niego wiadomoŚci specjalnych, których w okolicznościach konkretnej sprawy, nie
posiada sąd.

Skoro biegła Rudnicka-Wąs wpisana została na listę biegłych prowadzonych przez prezesa
Sądu Okręgowe8o w Warszawie zgodnie z posiadaną specjalizacją, którą jest księgowość i
rachunkowoŚĆ, to biorąc pod uwagę warunki, jakie muszą spełniać biegli w zakresie
Posiadanych wiadomoŚci specjalnych - doświadczenie i wiedza biegtej dotyczy właśnie tych
gałęzi nauki, tj. księgowości i rachunkowości, Przy czym specjalizacja ta nie zawiera w sobie
dodatkowych podkategorii, którymi są wiadomości specjalne w zakresie nauki i wykładni
prawa. Z ca|ą pewnoŚcią pełna ocena zagadnień prawnych w danej sprawie dokonywana jest
każdorazowo przez skład orzekający, któremu dana sprawa została przekazana do
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rozpoznania, Zatem wydana w sprawie opinia, biorąc pod uwagę jej treść i końcowy
wniosek sporządzona została przez biegłą która w tym zakresie (sporządzania analiz
PrawnYch do danych stanów faktycznych} nie posiada wiadomości specialnvch, gdyż jest
biegtą z zakresu księgowości.

Co więcej, opinia, którą sporządzila biegla jest nie tylko wydana niezgodnie z posiadanymi
Przez nią wiadomoŚciami specjalnymi, ale również wbrew aktualnemu stanowi prawnemu,
jak i judykaturze.

WYjŚĆ naleŻY od tego, że ustawa o spółdzietniach mieszkaniowych została ogłoszona w dniu
23 stYcznia 2001 r., przy czym zgodnie z art. 55 wskazanej ustawy ustowa wchodzi w życie po
uPtYwie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 27a ust. 7 pkt 7 lit g), ust. g pkt
3 lit. o) oraz ust. 6 Pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszq
ustawq, majq zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni
mieszkaniowej dokonanych od dnia 7 stycznia 2007 r.

Jak wYnika z zaPrezentowanej treŚci, ustawa weszła w życie 23 kwietnia żaal r.,tj. niespełna
3 dni Po dokonaniu Przydziału na rzecz pozwanych. Jak stanowi natomiast przepis
PrzejŚciowY Powolanej ustawy, tj. ań. 52 do istnielqcych w dniu we!ścia w życie praw do
domów jednorodzinnYch i lokali mieszkalnych budawanych w celu przeniesienia ich własnaści
na rzecz członków stosuje się przepisy art. 232 § 4, art. 233, drt. 235 i art. 237 ustawy -
Prawo sPÓłdzielcze, do czasu przeniesienia wlasności nc rzecz członka spółdzłelni.Zgodnie zaś
z treścią art.232 § 4 Pr.sP, w brzmieniu aktualnym na dzień wejścia w życie usm sianowiŁ iż
do Prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdziału 2 oddziału 7 i 3 niniejszego działu
stosuje się odpowiednia z zachawaniem pnepisów poniższych.

NastęPnYm istotnYm w sprawie momentem czasowym jest nowelizacja usm z 13 czerwca
2003 r, i art, 52 zdanie Pierwsze tejże ustawy stanowil, że do istniejqcych w dniu wejścia w
ŻYcie Praw do domów jednorodzinnych i tokali mieszkalnych budowanych w celu
Przeniesienio ich własnaŚci na rzecz człanków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21
ustawY {rozdział 2' jest zatytulowa ny Spółdzielcze wlasnościowe prawo do lokalu|.

Wbrew stanowisku, które zostato przedstawione przez biegtą w sporządzonej opinii -
PowYŻsze wskazuje jednoznacznie, że sytuację prawną pozwanych reguluje (przez wskazane
odesłanie}, rozdział 21 a więc są oni traktowani, taĘ jakby przysługiwało im spółdzielcze
prawo do lokalu.

Co więcej, dla zrozumienia sytuacjr, w jakiej znajdują się pozwani z pomocą przychodzi
równieŻ uchwała Siedmiu sędziów sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (lll cZP toLltł|,
którą de facto biegta przywołała w sporządzonej opinii, jednakże wyciągnęla z niej btędne
wnioski. Od Początku prowadzone8o w sprawie postępowania powódka podnosi, że
PozwanYm PrzYsługuje eksPektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do domu
jednorodzinnego. Uchwała dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
jednakŻe na Podstawie wsPomniane8o art, 52 usm, w całości znajduje zastosowanie również
do domu jednorodzinnego Pozwanych. Sąd Najwyższy wskazał, że powstanie ograniczonego
Prawl rzeczawego z reguĘ wVmdga zachowania określonego przebiegu zdarzeń prawnych
rozłożonych w czdsie. problem polega na tym, kiedy można mówić a prawnym
uksztdłtowaniu się ekspektatywy jakl prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do
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Prawa aczekiwanego (definitywnego), czyli kiedy taki stdn oczekiwania nie jest już
indyferentny dla porzqdku prdwnego i może być,objęty ochronq prawnq.

Co Prawda, przedrniotowa uchwała odnosi się bezpośrednio do sytuacji przekształcenia
sPÓłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo wlasnościowe, ale Sąd Najwyższy
wYraŹnie wskazat, że konstrukcja ekspektatywy pozostaje aKualna wówczas, gdy doszło
międzY członkiem i spółdzielnią mieszkaniową do zawarcia umowy (wydania przydziału)
zmierzającej do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie
obecnego art. 6 ustawy zmieniającej ustawę o spóldzielniach mieszkaniowych z 18 grudnia
2009 r,, a róŻnice dotyczą tylko charakteru isekwencji zdarzeń prowadzących do powstania
tych sytuacji.

Kluczowe dla niniejszej sprawy jest stwierdzenie Sądu Najwyższego (którego biegła Rudnicka
- Wąs zdaje się zupełnie nie dostrzegać), iż w usm przewidziano odpowiedniq sekwenc!ę
zddrzeń mdjqcq na celu ,,llstanowienie" w wyniku przekształcenia spótdzielczego
Iokatorskiego Prawa do lokalu w prowo własnościowe: samej procedury przeksztalcenia, tj.
czYnnoŚci PodejmowanYch od chwiłi złożenia wniosku przez uprawnionego do czasu zawarcia
umawY o Przekształcenie i uzyskanie przez spóldzielnię w odpowiedni spasób'wlaściwego
tYtułu Prawnego do nieruchomoŚci, umożliwiajqcego obciqżeniem jej ograniczonym prawem
rzecaowYm- Te Pienłsze zdarzenia (wnioseĘ umowd) mogq prowadzić do ukształtowania
się eksPektaĘwy spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu, a dalsze
(doprowadzaiqce do uzyskania tytulu prawnego) powinny być już oceniane jako
Pnewidziane ex lege, ,,ostatnie ogniwo" przesqdmjqce mażliulość deliniĘwnega
ulormowania się omawianega prawd rzeczawego. lnnymi słowy, brak jest przeszkód, aby z
takim prawem wiązać obowiązek uiszczania należnych opłat eksploatacyjnych.

NiemoŻnoŚĆ więc Pelnej konsumpcji prawa rzeczowego - spótdzielczego własnościowego
Prawa do lokalu oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywytego
Prawa. §ąd NajwYŻszY wskazał, że ekspektatywa ma przy tym charakter prawa
majątkowegą zbYtr*alnego i dziedzicznegą dla którego jedynie nie można założyć księgi
wieczYstej, nigdzie jednak nie wskazat, źe brak tytułu prawno_rzeczowego spółdzielni do
8runtu Powoduje niewaŻnoŚĆ umów zawartych między spółdzielnią a iei członkami.

Wbrew twierdzeniom biegłej - z uchwaty Sądu Najwyższego nie wynika, że osobom
dYsPonującYm Przydziałem w budynku posadowionym na dzierżawionym gruncie nie
PrzYsługują Żadne Prawa, a zatem, że swoje lokale zajmuJą bez podstawy prawnej, Wręcz
Przeciwnie. Uchwała Prowadzi do wniosku, że przydzial takiego lokalu powoduje powstanie
eksPektatYwY, która jest prawem dziedzicznym i zbywatnym, zaś powstanie pełnego
Prawa własnoŚciowego wyma8a spełnienia się dodatkowej przesłanki w postaci nabycia
własnoŚci {uŻytkowania wieczystego| gruntu przez §półdzietnię. Ekspektatywa ta nie ma nic
wsPÓlnego z jakąkolwiek ekspektatywą uregulowaną już w usm, czy też w nowelizacji do niej.
Uchwała nie Prowadzi również do uznania, że wydane przydzialy na lokale są nieważne. Są to
dokumentY PełnowartoŚciowe, którycłr skutek (powstanie prawa do lokalu), nastąpi w chwili
nabycia przez Spóldzielnię praw do gruntu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu w wyniku takiego przydziału i po zomieszkaniu
uPrawnionego członka w lokalu spółdzielczym doszła do uksztaftowania się między tymi
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Podmiotami stosunku abligacyjnego, zwiqzanego z posiadaniem okreśIonego lokalu
odpowiadajqcego treściowo spółdzielczemu lakatorskiemu prawu do lokalu. stanowisko
Sądu NajwyŻszego w zakresie skutków dokonania przydziatu prawa (czy to lokatorskiego, cżv
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 §ąd ten 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.

Oznacza to, Że 5ąd Najwyższy traktuje ekspektaĘwę spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu jako Prawo rzeczowe {nie tylko obligacyjne) odpowiadające treści spółdzielczego
wlasnoŚciowego Prawa do lokalu z tym zastrzeżeniem, że jako pełne prawo powstanie po
sPetnieniu ostatniego warunku, a zatem nabyciu prawa do gruntu przez spółdzielnię.

Co więcej, uchwała, o której tu mowa, miała na celu uregulowanie sytuacji osób, na rzecz
którYch zostało ustanowione własnościowe prawo do lokalu znajdującego się w budynku
PosadowionYm na gruncie nie będącym własnością spółdzielni, ani nie pozostającym w jej
użytkowaniu wieczysĘm, sąd Najwyższy podniósł, że istotne grgumenty prawne
Przemawiają za niedopuszczalnaŚciq de lege lata mażliwości skutecznego tworzenia
sPÓłdzielczego własnoŚciowego prawa do lokalu w razie nieprzysługiwania spółdzielni
mieszkaniowej własnoŚci (wspótwłasności) gruntu lub prawa użytkowania włeczystego,
zarówno w wYniku bezPoŚredniego utworzenio tego prawa (umowa członka ze spółdzielniq;
tzw. przydział) (...). Zdaniem Sądu Najwyższego osoby te dysponują ekspektatywą
spółdzielczego własnościowego prawa, a więc
|okatu, §a zobowiazane uisuczaĆ opłatv eksploatacviąe;;k iak cztonkowie spóldzielni

Powodowa SPÓldzielnia złoŻyła zastrzeżenia do wydanej w sprawie opinii (zał. 9), jednakże
do dnia dzisiejszego biegła nie odniosła się do podniesionych w piśmie zarzutów, jak również
na jej Podstawie nie zostalo wydane w przedmiotowej sprawie żadne rozstrzygnięcie.

Niemniej jednak oPinia ta została złożona przez pozwanego w innych, analogicznych
sPrawach, dotYczącYch Żądania zaPłaty opłat eksploataryjnych za inne okresy rozliczeniowe.

l tak w sPrawie Pomiędzy tymi samymi stronami {dotyczącej innego okresu rozliczeniowego)
w dniu 4,a4,20L9 roku został wydany wyrok uwzgtędniający powództwo Spółdzielni (wyroń
Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w sprawie ll c IL7.t4 upr wraz z
uzasadnieniem - W załączeniu - zał. nr 10). Od wyroku tego pozwani złożyli apelację (zał. nr
11), W odPowiedzi na PowYŻsze powodowa Spółdzielnia przygotowała i ztożyła odpowiedź
na aPelację, zawierającą merytoryczne argumenty (zał. 12}. W dalszej kolejności, na dwa dni
Przed wYznaczonYm terminem rozprawy apelacyjnej pozwani złożyli do. akt sprawy pismo
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Procesowe, w którYm wnieŚli o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej sądowej Gabrieli
Rudnickiej -Wąs, sporządzonej
mowa powyżej) (zał. 13). W dn
Sąd Okręgowy w którym Są,

na potrzeby postępowania ll C 3756/t7 (tj. opinii, o której
iu 27,I1.2O19 roku został wydany w tej sprawie wyrok przez
d zmienił zaskarżonv Sadu lonowego l oddalił

powództwo w całości (zał. 1-4). Do dnia dzisiejszego nie wpĘnęło pisemne uzasadnienie ww
wYroku, jednakŻe z ustnych motywów przedstawionych podczas jego publikacji wynika, że
Podstawą zmianY wYroku Sądu Rejonowego był art. 5 k.c. oraz fakt, że w ocenie Sądu
Okręgowego Żądanie Spółdzielni jest niezgodne z zasadami wspótźycia społecznego, jak
równieŻ fakt braku regulacji sytuacji stanu prawnego nieruchomości. Bez wątpienia tożsame
argumentY PojawiłY się we wnioskach biegtej Rudnickiej-Wąs w sporządzonej przez nią
oPinii. Dokladna lektura Pisemnego uzasadnienia wydanego w sprawie wyroku pozwoli na
szczegółowe okreŚlenie, w jakim stopniu opinia zlożona prżez pozwanych tuż przed
WYznaczonYm terminem rozPrawy apelacyjnej miała wpływ na wydane rozstnygnięcie,
jednak juŻ ustna argumentacja przedstawiona przez Sąd okręgowy wskazuje, że wpływ opinii
na wydane rozstrzygnięcie był zasadniczy.

Z kolei W innej ze spraw z powództwa Spółdzielnia, również doĘczącej opłat
eksPloatacYjnYch za inny okres Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok z dnia
76,04.ZOL8 roku w sprawie sygn. akt ll C 2g58/L5 (zał. 15}. od powyższego wyroku została
wywiedziona przez pozwanych apelacja z dnia 31.11.2018 roku (zał. 16). W dalszej kolejności
Powódka złoŻYta odpowiedŹ na apelację w dniu 29.0]".2019 roku (zał. t7), Zaś na
WYznaczonYm terminie rozPrawY apelacyjnej w dniu 3.72.20Lg roku pozwa ny złożył wniosek
dowodowY zawierający równieŻ opinię biegłej Rudnickiej-Wąs, powołując się na wydanie
rozstrzygnięcia w oparciu o powyŻszy dokument (zał. 18}. Skutkiem tego 5ąd okręgowy na
terminie Publikacji otworzYł przewód sądowy na nowo zobowiązując Spółdzielnie do zlożenia
dokumentÓW Potwie-rdzających fakt dzierżawy działki 4/7. Sprawa jest aktualnie w toku, nie
został wyznaczony kolejny termin rozprawy.

Z przedstawionych powyŻej okolicznoŚci wynika, że opinia biegfej Gabrieli Runickiej-Wąs
sPorządzona bez uwzględnienia wiadomości specjalnych biegłej na potrzeby postępowania ll
C3l56lt7 - juŻ teraz ma realny wpłytłl na przebieg innych postępowań sądowych. pomimo
tego, Że wnioski z niej płynące §ą wprost niezgodne z przepisami prawa jak również
stanowiskiem komentatorów przedmiotu, co sprawia, że zawiera ona rozliczne błędy.

W tej sYtuacji sPorządzanie przez biegłą sądową opinii, która jest niegodna z aktualnym
§tanem PraWnYm, a nade wszystko sporządzona przez osobę, która w zakresie w jakim się
wYPowiada nie Posiada wiadomoŚci specjalnych stanowi ważny powód do zwolnienia jej z
funkcji biegłego, zwłaszcza, że Gabriela Rudnicka-Wąs w sposób nienależyty wykonuje
powierzone jej obowiązki. zgodnie z wyrokiem wyrok wojewódzkiego Sądu
AdministracYjnego W Warszawie z dnia 12 lutego 2Oo9 r.VlSA/Wa 7go]lo8 prezes sqdu moźe
zwoiniĆ z funkcji hiegłego z ważnych powodów, w szczególnośei jeżeti nienależycie
wykonuje on swoje czynnoścł.

W sYtuacji, gdY biegtY sporządza opinie z pominięciem posiadanych przez niego umiejętności
oraz niezgodną z Przepisami prawa (co wprost wynika z argumentacji wskazanej w pkt 3 i 4
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uzasadnienia niniejszego pisma) nie daje on rękojmi właściwie wykonywanej funkcji, co
sprawia, że nie powinien on w ogóle jej sprawować.

Naleźy mieĆ na względzie, że biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach
wYmagających wiadomoŚci specjalnych, a sporządzona przez niego opinia stanowi dowód w
Po§tęPoWaniu przed sądami oraz organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w
sprawach karnych. 7 tych względów - zgodnie z wyrokiem Naczelnego sądu
Administracyjnego z dnia 26 maja 1999 r., sygn. akt ll sA 806/99 - od biegłego sądowego
WYmagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji
zawodowYch, ale takŻe zaufania publicznego, sumienności i bezstronności. W sytuacji, gdy
PowYŻsze warunki nie są spełnione - biegfy z uwagi na ważne powody winien zostać
zwolnionY z Pełnionej funkcji, a następnie skreślony z listy prowadzonej przez prezesa Sądu.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

ZarzaiIu
},1

Fykało

W załączeniu

1,, aktualny odpis KR§ Spółdzielni Mieszkaniowej,,Przy Metrze''
2, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 21.04.2015 roku w sprawie l ACa 1485/14 z

uzasadnieniem
3, wYrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia g0.o3.2ol7 roku w sprawie V Ca

2587 lt6 z uzasadnienićm
4, wyrok Sądu okręgowe8o W Warszawie z dnia 3o.t!.2ot7 roku w sprawie V Ca 883/17

z uzasadnieniem
5, wyrok sądu okręgowe8o w Warszawie z dnia 12.08,2015 roku w sprawie V Ca

3614/ t5 z uzasadnieniem
5, wYrok Sądu OkręgoweBo w Warszawie z dnia z5.05.2ay roku - XXVll Ca 37/16 z_ uzasadnieniem
7. wyrok Sądu okręgowe8o w Warszawie z dnia ?3.LI.2}L7 roku - Y Ca 332?|75 z

uzasadnieniem
8, oPinia biegtej Gabrieli Rudnickiej-Wąs sporządzona na potrzeby postepowania ll C

3t56/L7
9, Pismo Procesowe SPÓłdzielni z dnia 26;09,2019 roku - zastrzeżenia do sporządzonej

opinii przez bieglą Gabrielę Rudnicką *Wąs
10, wyrok w sprawie ll C nt/M upr, wraz z uzasadn jeniem
11. apelacja pozwanych od wyroku w sprawie ll C 7tLl14
12. odpowiedź na apelację pozwanych z dnia 14.08.2019 r.
13. pismo procesowe pozwanych z dnia 25.11.2019 r.
14. wyrok w sprawie Y Ca t77!/19 z dnia 27.t1.2}t9 r.
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15. wyrok z dnia 26.04.7OL8 roku w sprawie sygn. akt ll c 2958/15
1"6. apelacja pozwanych z dnia 31.11.20].8 roku
17. odpowiedź na apelację w dniu 29.01.2019 roku
18, wniosek dowodowy pozwanych z dnia 3.L2.2O19 roku zawierający opinię biegłej

Rudnickiej-Wąs
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2O20-02-D_SPN{_wniosek do PG o rvniesienie skargi nadzrłryczajnejj-lalv - Sarata

Wniesienie skargi jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego
państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, z uwagi na

okoliczność, iz prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, l Wydział
Cywilny z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sposób rażacv narusza prawo ti,:

t. art.365 § 1 KPC poprzez dokonanie rozbieżnej oceny przystugiwania powodowi
roszczenia objętego pozwem, którego zasadność w niezmienionych okolicznościach
sprawy została już prawomocnie ustalona w:
A. wyroku wstępnym i częściowym z dnia 4 lipca 2Ot6 r. wydanym w tej samej

sprawie;
B. wyroku z dnia 15 lipca 2OL5 r. utrzymanego w mocy przez Sąd ll instancji

wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2aI6 r. wydanym w innej sprawie (tożsamej
przedmiotowo i podmiotowo);

2. art. 5 KC poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na:
A. przyjęciu, iż sprzecznym z zasadami współzycia społecznego jest ządanie od

pozwanych partycypowania w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni -
w sytuacji gdy obowiązek uczestnictwa w ww. kosztach określony został
ustawowo;

B. niewskazaniu z jaką z zasad współżycia społecznego jest rzekomo sprzeczne
żądanie przez spółdzielnię mieszkaniową aby podmiot, który zajmuje
i dysponujó w sposób wyłączny nieruchomością wchodzącąw skład mienia tej
spółdzielni partycypował w kosztach związanych z eksploatacja i utrzymaniem
nieruchomości;

3. art. 4 ustawv z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowvch zwanei
dalei: ,,usm" poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji błędne przyjęcie, że
powodowa 5półdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" była zobligowana do
wyodrębnienia kosztów poniesionych przez nią, a związanych z obsługą domu
jednorodzinnego zajmowanego przez pozwanych, w sytuacji gdy sposób
ewidencjonowania kosztów i przychodów w spółdzielniach mieszkaniowych
określony jest ustawowo, a nadto w sprawie przeprowadzony został dowód z opinii
biegłego potwierdzający prawidłowość ob,ciązenia danymi kosztami pozwanych.

UzAsADNlENlE

Celem zachowania przejrzystości uzasadnienia niniejszego pisma, zostało ono
skonstruowane zgodnie z następującym porządkiem:

Stan faktyczny
Uzasadnienie prawne
2.t. istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 365 § 1 KPC
2.2. istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 5 KC
2.3. istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 4 usm
podsumowanie . ź

1
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Ąd,l.Stan faktyczny

Pozwem z dnia 12 listopada 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Przy Metrze" wniosła

o zasądzenie solidarnie od Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej Sarata kwoty 47,880,24

złotych wraz z odsetkami tytułem opłat za eksploatację i utrzymanie domu zajmowanego
przez pozwanych, a stanowiącego mienie spółdzielni.

Pozwanym na chwilę składania pozwl,I, jak również obecnie przysługuje ekspektatywa

ustanowien ia spółdzielczego prawa do domu jedno rodzinn ego.

W dniu 4 lipca 20!6 r,5ąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał wyrok
*";:"I,:;li11"}J;,]jilil"r" 

co do samej zasady roszczenie powodowej spółdzielni
zapłatę opłat od dnia 1 listopada 20ż0 r. do dnia 3tpaździernika 2013 r.

2. Oddalił powództwo w części, co do optat za okres od 1 sierpnia 2009 r. do

31-października 2010 r. z uwagi na zgłoszonyzarzut przedawniania

W uzasadnieniu 5ąd szczegółowo odnióst się do kwestii zasadności obciążania pozwanych

opłatami związanymi i eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości na podstawie art. 4 usrn.

Sąd stwierdził, że wobec osób, które oczekują na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
a którym lokal pozostawiono już do dyspozycji należy stosować takie samo rozwiązanie jakie

przewidziano wprost dla osób oczekujących na ustanowienie spótdzielczego prawa do lokalu
lub jego odrębnej własności.

Dowód:

wyrok wstępny i częściowy z dnia 4 lipca 20t6 r-wrazz uzasadnieniem ( sygn. akt ll C
LLL/L4) -Załącznik nr 2

Przedmiotowy wyrok został zaskarżony przez pozwanych Zofią Maciejewską Sarata

i Zbigniewa Sarata.

W dniu 25 lipca 2OL7 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydziat Cywilny Odwoławczy oddalit
apelację. Tym samym, uznając za usprawiedliwione co do samej zasady roszczenie

Spółdzieln i M ieszkaniow ej,,Przy M etrze".

Dowód:

wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2O17 r.wrazz uzasadnieniem (sygn. akt V Ca

2759/L6) - Załącznik nr 3

Następnie w sprawie przeprowadzone zostało postępowanie dowodowe, w celu ustalenia
wysokości roszczenia należnego powodowi. W szczególności przeprowadzony został dowód
z opinii biegłego z zakresu: zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości.
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2020-0ż-22_SPN,l_rvnjosek do PG o rvrriesienie skargi nadzwyczajneJj-]aw - Salata

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - lVlokotowa w Warszawie wydał
wyrok/ w którym zasądzit solidarnie od pozwanych kwotę 34.418,63 ztwraz z odsetkami.

Dowód:

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie z dnia 4 kwietnia
2o19 r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt ll c LlL/1,4) -Załącznik nr 4

Powyższe rozstrzygniecie zostało zaskarżone przez pozwanych

Finalnie, wyrokiem z dnia 27 listopada 2OL9 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok
z dnia 4 kwietnia 2OL9 r. i oddalił w catości powództwo, W uzasadnieniu wyjaśnił, że
podstawę takiego rozstrzygnięcia stanowi art. 5 KC.

Dowód:

z uzasadnieniem ( sygn, akt Y Ca t77L/J.9) - Załącznik nr 5

WskazaĆ nadto należy, iz w innej sprawie toczącej się między tymi samymi stronami,
dotyczącej tego samego przedmiotu tj. roszczenia o zapłatę kwot z tytułu partycypacji
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni, ale dotyczącej innego okresu, w dniu 15 lipca 2OI5 r. zapadłwyrok Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ustalający zobowiązania Zofii
Maciejewskiej- Sarata i Zbigniewa Sarata względem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy
Metrze".

Wyrok ten utrzymany został w mocy wyrokiem Sądu ll instancji z dnia 12 sierpnia żOt6 r.

Dowód:

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 15 lipca 2015
r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt U C7/t2) -Załącznik nr 6
wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 r. wraz
z uzasadnieniem ( sygn. akt V Ca 361,4/t5) -Zalącznik nr 7

Ad.2.t istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 365 § 1 KPC

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopad a 2Ot9 r., w sposób rażący narusza
przepis art. 365 § 1 KPC.

Przepis ten stanowi, że: ,,Orzeczenie prqwomocne wiqże nie tylko strony i sqd, który je wydał,
lecz również inne sqdy oraz inne organy państwowe i organy administrocji publicznej,
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Zatem związanie sądu prawomocnym rozstrzygnięciem obejmuje tak rozstrzygnięcia wydane
w danej sPrawie - jak równieżw szczególnych warunkach rozstrzygnięcia wydane co prawda
w innej sprawie, lecz mające walor prejudycjalny,

Naruszenie art. 365 § 1 KPC przez wyrok Sądu Okręgowe8o w Warszawie z dnia 27 listopada
2O19 r. ma dwojaki charakter,

(A} Po Pierwsze, przejawia się w zignorowaniu przez Sąd Okręgowy - faktu wydania i treści
wydanego w sprawie wyroku wstępnego z dnia 4 lipca 201,6 r,, który to wyrok został już
poddany kontroli instancyjnej.

(B} Po drugie, Sąd Okręgowy naruszyt zasadę związania go prawomocnym wyrokiem
wYdanYm co prawda w innej sprawie, ale dotyczącym tego samego roszczenia powstałegó
międzY tYmi samymi podmiotami, a jedynie na skutek rozdrobnienia roszczeń (dochodzenia
roszczeń za inne okresy).

Ad. (A)

Z oPisanego powyŻej stanu faktycznego sprawy wynika, ze w dniu 4 lipca 20i.6 r. Sąd
RejonowY dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok, w którym uznał za usprawiedliwione co do
samej zasady roszczen ie powodowej spółdzieln i.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy przedstawił przekonującą i szczegółową argumentację,
potwierdzająca słuszność wydanego rozstrzygnięcia.

WYjaŚnił m.in., że ,, Art. 4 przywołanej ustawy stanowi o obowiqzku uiszczania opłat w celu
uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości, nie warunkujqc tego obowiqzku
Prqwem 'rZeCzoWYm spółdzielni do tychże nieruchomości. Niezależnie od tego, czy do
odPowiednich nieruchomości przysługujq spółdzielniom prawa rzeczowe, czy obligacyjne, czy
wreszcie spółdzielnie posiadajq nieruchomości bez tytulu prgwnego, utrzymanie
nieruchomoŚci powoduje koszty, które powinny być uiszczane w formie odpowiednich opłat.
ZałoŻenie przeciwne prowadziłoby do wniosku niedorzecznegq że żadna z osób określonych
W art.4 Przywołanej ustawy, pomimo korzystania z lokalu nie byłaby zobowiqzana względem
sPÓldzielni do jakichkolwiek opłat we wszystkich tych wypadkach, w których spółdzielnia
Posiadła nieruchomoŚci na podstawie umów nieważnych tub nieskutecznych albo
niewYwołujqcych skutków rzeczowych, Członkowie takich spóldzielni bytiby bowiem
W nieusprawiedIiwiony sposób uprzywilejowani na zasadzie swoistego prawa do
nieodpłatne go korzystania z Iokali," .

Nadto, PrawidłowoŚĆ i zgodnoŚć z prawem wyroku wstęp,nego poddana została weryfikacji
Przez Sąd ll instancji. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2Ot7 r. Sąd Okręgowy rozpoznający apelację
od wyroku wstępnego w c'ałości podzielit stanowisko sądu l instancji.

Od chwili uPrawomocnienia się wyroku wstępnego do dnia wydania kwestionowanego
niniejszym wnioskiem wyroku Sądu Okrę8oweBo z dnia 27 listopad a 2o19 r. nie zaszła
żadna zmiana oko!iczności faktycznych.
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Analizując naruszenie przez Sąd Okręgowy art. 365 § 1 KPC należy zatem w sposób właściwy
określić charakter wyroku wstępnego oraz cel i skutki związane z jego wydaniem.

Wyrok wstępny dotyczy samej zasady odpowiedzialności, tj. rozstrzyga o istnieniu
konkretnego stosunku prawnego lub prawa, z którego wynika dochodzone roszczenie.
Przez termin "żądanie usprawiedliwione w zasadzie" należy rozumieć istnienie pomiędzy
stronami procesu stosunku prawnego uzasadniającego uwzględnienie powództwa. Nie
przesądza to jednak kwestii zasadności powództwa na dzień zamknięcia rozprawy.

W wypadku zmiany okoliczności sprawy (spełnienie świadczenia, podniesienie zarzutu
przedawnienia, potrącenie) po wydaniu wyroku wstępnego jest w pełni dopuszczalne
oddalenie powództwa w całości albo w części, pomimo wcześniejszego uznania żądania za
usprawiedliwione w zasadzie.

Natomiast w wvpadku okoliczności niezmiennvch albo okoliczności zmiennvch - lecz
niezmienionvch, odda lenie powództwa w całości, po wvdaniu wstepnego, iest
niedopuszczalne.

Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 30 marca 21tt r. w sprawie
o sygn. akt lll csK t65/I0, w którym stwierdził, że:

,,Sqd wydaje wyrok wstępny gdy uzna, że sq podstowy do pozytywnego orzeczenia o zasadzie
dochodzonego roszczenia. Wyrok ten, po jego uprawomocnieniu się, wiqże sqd w.sprawie,
w której został wydany, Przysługuje od niego nie tylko apelacja, ale w sprawie tzw.
kasacyjnej także skarga kasacyjna, Moc wiqżqca wyroku wstępnego oznaczq że strona
w postępowaniu co do wysokości żqdania nie może podważać zasadności stwierdzonego
raszczenia, Wyrok wstępny wywołuje skutki orzeczenia formalnie prawomocnego (art, 365 §
1 KPC; por, postanowienie Sqdu Najwyższego z dnia 21-.1-0.7999 r., l CKN 169/98, osp 2001,
nr 4, poz. 63), ale również - jak trafnie podkreślono w .literaturze - materialnie
prawomocnego (art. 366 KPC). Ma powagę rzeczy osqdzonej co do tego, co w zwiqzku
z podstawq sporu stanowiło przedrniot rozstrzygnięcia i tylko pomiędzy tymi samymi
stronami. Stwarza więc normę konkretnq o charakterze trwałym regulujqcq sporny między
stronami stosunek prawny i z tego względu niedopuszczalne jest ponowne rozstrzygnięcie
o zasadzie roszczenia przesqdzonej w wyroku wstępnym,"

Podobnie w wyroku z dnia 01 grudnia 1999 r. wydanym w sprawie o sygn. akt l PKN 40L/99
Sąd Najwyzszy stanął na stanowisku, ze moc wiążąca wyroku wstępnego oznacza, iż po jego
uprawomocnieniu się nie mozna podważać zasadności dochodzonego roszczenia.

W Świetle powyzszego, już z uwagi na fakt podważenia przez Sąd Okręgowy, stwierdzonej
w prawomocnym wyroku wstępnym zasadnoŚci roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy
Metrze" względem pozwanych, orzeczenie z dnia 27 listopada 2OL9 r. w sposób raźący
narusza prawo

Ad. (B)
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PrzYPomnieĆ nadto naleŻy, iŹ między stronami niniejszego postępowania prowadzona
i Prawomocnie zakończona bYła inna sprawa cywilna dotycząca tego samego roszczenia,
które zostało osądzone zaskarżanym wyrokiem.

SPrawa ta dotYczYła jedynie innego okresu, za który należne były na rzecz spółdzietni optatyz tYtułu PartYcYPacji w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości wchodzącej
w skład mienia spółdzielni.

Jak to wynika z przywotanego powyŻszej stanu faktycznego, w dniu 15 lipca 2015 r, Sąd
RejonowY dla WarszawY-Mokotowa w Warszawie wydał wyrok ustatający co do zasady
odPowiedzialnoŚĆ Pozwanych za częŚĆ kosztów ponoszonych przez spółdzielnię, tj. kosztów
eksPloatacYjnYch i kosztów utrzymania, które zgodnie z przepisami prawa i stosownymi
uchwałami organów spółdzielni obciążały osoby dysponujące daną nieruchomością.

orzeczenie to w sposób pełny i wyczerpujący przesądziło o zasadności roszczeń spółdzielni
kierowanYch w stosunku do podmiotów korzystających z nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni.

W takiej sYtuacji, korzYsta ono z waloru prejudycjalności względem innych spraw
dotYczącYch tego same8o przedmiotu, a wszczętych w późniejszych okresach z uwagi na
rozdrobnienie roszczeń czy też różny termin wymagalności.

W uchwale składu 7 sędziów mającej moc zasady prawnej ( lll pzp 34/69) Sąd Najwyzszy
przyjął, że:

,,Zgodnie z art, 366 KPC o zakresie powagi rzeczy osqdzonej decyduje przedmiot
Prawomocnego rozstrzYgnięcia sqdu, czyli zawarte w sentencji wyroku rozstrzygnięcie
o Żqdaniu strony. Z powagi rzeczy osqdzonej nie korzysta zatem uzasadnienie wyroku
zawierajqce motywy rozstrzygnięcia, które mogq jedynie służyć wyjaśnieniu (ustaleniu)
granic Powagi rzecz{ osqdzonej przysługujqcej rozstrzygnięciu zawartemu w sentencji.

PoniewaŻ jednak W s?rqwach o naprawienie szkód wyrzqdzonych czynami niedozwolonymi
sqd 

,nie 
jest zwiqzanY Żqdaniem pozwu, przeto wymaga rozważenia znaczenie uchwały składu

siedmiu sędziów z dnia 24.V.196o r. w sprawie 1 Co 5/60 (osN 7961 r., poz. g),
stwierdzajqcej m,in., Że "wniesienie powództwa o naprawienie szkody wyrzqdzonej czynem
niedozwolonVm PrzerYwa bieg przedawnienia roszczeń nie ujawnionych w żqdaniu pozwu,jeŻeli twierdzenia faktyczne pozwu obejmujq istotne elementy usprawiedliwiajqce
roszczenie", Wprawdzie Sqd NajwyŻszy stwierdził w wyroku z dnia 7.Vlt1.1969 r. ll CR 283/69,Że Podstawowa teza wymienionej uchwały nie straciłq aktualności pod rzqdem
obowiqzujqcego KPC, jednakŻe nie zapobiega ona tym wszystkim trudnościom, jakie
PoszkodowanY naPotYka PrzY dochodzeniu innych roszczeń w przyszłości, jeżeli w obecnie
rozPatrYwanej sYtuacji nie wynikajq z podstawy faktycznej datej idqce a[bo inne niż zgłoszone
przez niego żqdania."
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Co więcej w uchwale z dnia 29 marca L994 r. ( lll CZP 29194) Sąd Najwyzszy przesądził, Że:

,,W procesie o dalszq - ponad prawomocnie uwzględnionq - część świądczenia z tego samego

stosunku prawnego, sad nie może w niezmienionych okolicznościach odmiennie orzec

o zasadzie odpowiedzialności pozwanego."

W świetle powyższego Sąd, rozpoznający sprawę między tymi samymi stronami,

zobowiązany jest przyjąć, ze dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak wynika to
z wcześniejszego prawomocnego wyroku.

Tym samym, skoro istnieje prawomocny wyrok zasądzający od pozwanych na rzecz powoda

należność z tytułu udziatu w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomoŚci stanowiącej

mienie spółdzielni a którego zakres dotyczy jedynie innego okresu powstania

i wymagalności ww. kosztów - Sąd rozpoznający sprawę nie ma możliwości czynienia ustaleń

w zakresie zasadności żądania powoda w sposób odmienny niz to wynika z pierwszego

prawomocnego już orzeczenia. Kwestia objęta prawomocnym rozstrzygnięciem bowiem

w ogóle nie podlega ponownemu badaniu, o ile w sprawie nie doszło do zmiany okolicznoŚci

faktycznych,

Z powyższego wynika, że Sąd Okręgowy wydając wyrok z dnia 27 listopad a 2OL9 r. w sposób

rażący naruszył zasadę związania go prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla

Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 15 lipca 20L5 r,, utrzymanego w mocy przez Sąd ll

instancji wyrokiem z dnia 12 sierpnia żOt6 r.

Ad. ż.2 istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 5 KC

W uzasadnieniu kwestionowanego rozstrzygnięcia - jako podstawę zmiany wyroku Sądu

l instancji i oddalenie powództwa w całościwskazano art. 5 KC.

przepis ten stanowi, iż ,,Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspołżycia

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwaŻane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.".

Wyjaśnić przy tym należy, iź uprawnieniem powoda w rozumieniu tegoż przepisu jest

możliwość żądania od pozwanych realizacji określonego ustawowo obowiązku tj. obowiązku

opisanego w. art. 4 usm, polegającego na partycypowaniu w kosztach utrzymania

i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

powód występując z ządaniem dokładnie opisat i wykazał, ze spełnione zostały wszystkie

ustawowe przesłanki gwarantujące mu ochronę prawną.

Nadto powód wykazał wszystkimi niezbędnymi środkami dowodowymi wysokoŚĆ żądania

opisanego pozwem. W szczególności oprócz dokumentów stanowiących podstawę dla

wyliczenia wysokości kosztów obciązających konkretnie, pozwanych, wniósł
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o Przeprowadzenie dowodu z oPinii biegłego. Taka opinia została w sprawie sporządzonai Potwierdzona została prawidłowość obciązenia właśnie pozwa nych, żądar]ą w pozwiekwotą.

Tym samym w sprawie nie zaistniała okoticzność
podmiotowego przez powodową spółdzielnię.

świadcząca o naduzyciu prawa

Pomimo powyŻszego, Sąd okręgowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 listopad a 20!9 r.wskazał, Że ,,zasqdzenie ww. kwoty od pozwanych na rzecz powoda ocienić należy jako
s p rz e cz n e z z a s a d a m i ws p ółży ci a s połe cz n e g o.'' .

5ąd jednak nie wYtłumaczYł na czym w jego ocenie polegać miałaby rzekoma sprzeczność
z zasadam i.współżycia społecznego.

oczYwistYm jest bowiem, Że to korzystający powinien ponosić koszty związane z bieżącymutrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, która zajmuje.

SPÓłdzietnia mieszkaniowa jest osobą prawną, która w zakresie sprawowania wykonywaniafunkcji zarządY mieniem spółdzielni opiera się o zasadę działalności bezwynikowej (art. 6usm) oznacza to w uProszczeniu, iź spółdzielnia nie czerpie zysku z tytułu rozliczania kosztówutrzYmania i eksPloatacji nieruchomości. Ewentualna nadwyzka lub niedobór powstałew danYm okresie rozliczeniowym odpowiednio zmniejszają lub zwięks zają zobowiązaniaw okresie następnym

Co więcej sPÓłdzielnia zarządza swoim mieniem jako całością. oczyWiście prowadzi odrębneewidencje, dla kaŻdej z nieruchomości, ale nie jest w stanie wyodrębnić nieruchomości, codo której istnieje zadtuzenie w zakresie uiszczania opfat na pokrycie kosżtów eksploatacjii utrzymania, Nie jest zatem w stanie doprowadzić do sytuacjl w której dla konkretnejnieruchomoŚci wstrzYmane będzie świadczenie usług polegających na bieźącym utrzymaniujej we właściwym stanie izaopatrzeniu przykładowo w media.

TYm samYm, 8dY jeden z podmiotów.dysponujących nieruchomością wcho dzącąw składmienia sPÓłdzielni nie uiszcza kosztów związanych przyktadowo ), dostawą mediów,utrzymaniem nieruchomoŚci, Wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości nanieruchomoŚci i wokół niej itp. koszty te obciążają pozostałych członkóW spófdzielnimieszkaniowej.

Finalnie zatem za usługi i dobra świadczone dla jednych osób fizycznych koszty ponosząinne osobY fizYczne. A właŚnie taki skutek wyroku Sądu okręgowego w Warszawie z dnia27 listoPada 20t9 r. uznać należy za niezgodny z zasadami współżycia społecznego _dokladnie zasadą sprawiedliwości społecznej.

PrzYPomnieĆ w tYm miejscu naleŻy, ze powofywanie się na naruszenie zasad współżyciasPolecznego WYmaga wskazania, jaka konkretnie zasada iostała naruszona, oraz wskazaniapełnej treści powoływanej zasady.
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W przedrniotowej zaś sprawie, Sąd wydający zaskarżane orzeczenie nie wskazaf jaka zasada

współżycia społecznego została naruszona oraz na czym polega owe naruszenie.

Ponadto jak słusznie wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia ].3 wrzeŚnia 2a16 r.

ocena roszczenia na podstawie art. 5 KC musi uwzględniać interesy obu stron, Ponieważ

ustawodawca w art. 5 KC wyłączył ochronę podmiotu korzystającego z przysługującego mu

prawa w sposób, jaki nie da się pogodzić z zespofem szczególnych regut postępowania

w zyciu spofecznym, zwanym zasadami współżycia społecznego, to inne zachowania drugiej

strony muszą spotkać się z krytyką poprzez rozwazenie interesów obu stron stosunku

cywilnoprawnego i catokształtu okoliczności danego przypadku,

Szczegółowo tą problematyką zajął się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 20 sierpnia

Zo1_5 r. (ll csK 555/1,4) rozważył istotę klauzuli generalnej - niedopuszczalnoŚci czynienia ze

swego prawa uzytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznegoi przyjął, że ma ona na

celu zapobieganie stosowaniu prawa w sposób prowadzący do skutków nieetycznych lub

rozmijających się w sposób zasadniczy z celem danej regulacji prawnej. JeŚli więc
uwzględnienie powództwa zgodnego z literą prawa powodowałoby w sumie skutki rażąco
niesprawiedliwe lub krzywdzące dla pozwanego, niedające się zaakceptować z punktu

widzenia norm moralnych i wartości powszechnie uznanych w społeczeństwie, to należy
skorzystać z możliwości, jaką stwarza,art. 5 k.c. i oddalić takie żądanie.

W przedrniotowej sprawie obciążenie pozwanych kosztami przez nich wywołanymi.oraz
kosztami powstałymi wskutek zaspokajania potrzeb pozwanych w związku z korzystaniem
z nieruchomości nie sposób uznać za niemoralne czy podważające jakiekolwiek wartości

u gru ntowane społecznie.

W takiej sytuacji wyrok z dnia 27 listopadażOt9 r. z uwagi na niewłaŚciwe zastosowanie art.

5 KC- stanowio rażącym naruszeniu przepisów prawa,

Ad. 2.3. istnienie rażącego naruszenia przepisów art. 4 usm

Zasady ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

stanowiących mienie spółdzielni uregulowane 5ą w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spółdzie lniach mieszkaniowych.

Wedle treści art. 4 ust. 1 usm członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa

do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanr7ch z eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją

i utrzymaniem nieruchopości stanowiących mienie spółdzielni przezuiszczanie optat zgodnie

z postanowieniami statutu. Artykut 4 ust. 11 usm stanowi, że osoby niebędące członkami

spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane

uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksptoatacją i utrzymaniem nieruchomoŚci

stanowiących mienie spótdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak

członkowie spótdzielni, zzastrzeżeniem art. 5 usm.

10



JednoczeŚnie wskazaĆ naleŻy, Że zgodnte z art.2 ust. 3 zd, 2 usm do domów jednorodzinnych
stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

Zgodnie z art.4 ust. 3 usm, członkowie spółdzielni, którzy oczekuia na ustanowienie na ich

sa obowiazani
b

m la la do
oni opłatv określone w ust. 1 albo 2.

ponadto ustęp 4 omawianego przepisu stanowi, że ,,właściciele lokali niebędqcy członkami
sPÓłdzielni sq obowiqzani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów zwiqzanych z eksploatacjqi utrzYmaniem ich lokali, eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Sq onirównieŻ obowiqzani uczestniczyć w wydatkach zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem
nieruchomoŚci stanowiqcYch mienie spółdzielni, które sq przeznaczor" o" wspólnego
korzYstania Przez osoby zamieszkujqce w okreśIonych budynkach lub osiedlu. obowiqzki tewykonujq przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni,
z zastrzeżeniem art. 5.''.

Zatem z zacytowanych powyżej regulacji prawnych wynika, że zobowiązanymi ustawowo dopartycypowania w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
niertlchomości wspólnych są os nl
członkami, a któ e do {w nle tvlko Wo snościale

s cze

KonkretYzacja zasad uiszczania opłat w powodowej Spółdzielni określona zostata w statuciei aktach weWnętrznYch szczegółowo regulujących kwestię zasad ponoszenia opłaturegulowanYch w art,4 usm, Zgodnie z § 13 ust 1Statutl) ,,Do uczestniczenia w pokrywaniu
kasztów zwiqzanYch z eksPIoatacjq i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadajqcych
na ich lokale, eksPloatacjq i utrzymaniem nieruchomości stanowiqcych mienie spółdzietni
PrZeZ uiszczanie oPłat zgodnie z postanowieniami statutu obowiqzani sq: członkowie którym
PrzYsługujq sPÓłdzielcze Prawa do lokali; pozostali użytkownicy lokali, z zastrzeżeniem § 79
ust. 1 pkt 3 i 4 statutu''.

Ponadto wYjaŚniĆ naleŻy, ze zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz statutem SPÓfdzielni Mieszkaniowej ,,?rzy Metrze" wysokość kosztów związanych
z oPłatami eksPloatacYjnYmi ustalana jest na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej SM ,,przyMetrze", które zawierają wYliczenia należności dla poszczególnych nieruchomości,
w odniesieniu do konkretnych okresów.
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Wobec powyzszego oczywistym jest, że przedstawione w niniejszej sprawie roszczenie winno
i zostało uzasadnione poprzez ,przedstawienie sto§ownych aktów prawnych określających
wysokoŚĆ opłat ponoszonych tytułem part,ycypacji w kosztach eksploatacji i utrzymania
n i eru cho m ości w Spółdzi e l n i M iesz ka n iowej,,P rzy Metrze",

W szczególności zatem błędnym i wynikającym z niezrozumienia przepisów prawnych oraz
zasad gospodarowania mieniem spółdzielni, jest oczekiwanie, aby spółdzielnia mieszkaniowa
prowadziła odrębny rejestr kosztów ponoszonych przez nią dla kaźdej nieruchomości. Co

więcej powyższe jest niemożliwe do realizacji, chociażby z uwagi na fakt, iż kosztów
związanych z utrzymaniem i eksploatacją wynika z urnów zawieranych przezspółdzielnię jako

zarządcę całego m ieni a spółdzieln i.

Odnosząc się zaś do błędnego przyjęcia przez Sąd Okręgowy, iz rzekomo pozwany nie
przysługuje żaden tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości, wyjaśnić należy, iż tak
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze, jak równiez inny podmiot nie wystąpit nigdy
z powództwem względem pozwanych o odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z nieruchomości (na podstawie art.ż2ż KC), zaŚ orzeczenie Sądu wskazywałoby na zasadność
ządania od pozwanych odszkodowania.

Dodatkowo wskazuję, ze na podstawie treści Uchwały Sądu Najwyzszego podjętej w skfadzie
7 sędzlów z dnia 24 maja 2O73 r. lll CLP 7O4/L2 oczywistym stało się, iż niedopuszczalne jest
de lege /ata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w razie nieprzysługiwania spółdzielni
mieszkaniowęj wtasności (współwłasności) gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
zarówno w wyniku bezpośredniego utworzenia tego prawa, na podstawie umowy członka ze
spółdzielnia (wcześniej, tzw. przydziału), jak i w rezultacie przekształcenia spółdzielczego
lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tak więc spófdzielnia nie

legitymując się tytułem własności ani uzytkowaniem wieczystym gruntu nie może takiego
prawa rzeczowego skutecznie ustanowiĆ.

Jednakże w tym 5amym orzeczeniu Sąd Najwyższy jednoznacznie przesądził, że

,,spółdzielcze wlasnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na
gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste,
stanowi ekspektatvwe teao prawa".

ZauważyĆ nadto należy, że już przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych oraz podjęciem uchwały Sądu Najwyższego, o której mowa powyżej

dochodziło do akceptacji czynności zmierzających do ustanowienia spółdzielczego

wtasnościowego prawa do lokalu bezpośiódnio na rzecz członka spółdzielni w umowie

o przydział lokalu lub w wyniku przekształcenia w to prawo już istniejącego spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu (tak np. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższegó z dnia 30
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maja 1994 r., l| CZP ]3/94, OSNC 1-994, nr 12, poz. 236), także ,14lówczas, nie d

edod la zielni
do Posiadanei Przez nieruchomoŚci. Co więcej, potrzeby obrotu prawnego i mozliwość
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 spótdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, mimo braku tytułu właścicielskiego lub quasi właścicielskiego do gruntu (tak
w uchwale Sądu NajwyŻszego z dnia 30 maja 1994 r., lll czp 73/94 i w uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 28 września L994 r.,lll cZP Lż1-/g4, ''Rejent'' 1996, nr 3, s. 123).

oznalza to. że pomimo teeo. źe spółdzietnia iedvnie dzierżawi grunt. na którvm znaiduia

tYmczasowe (a inaczej ,,oczekiwanie prawne"). Posiadacz ekspektatywy jest chroniony
Prawnie. Zakres moŻliwoŚci korzystania z nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu)
Przez Posiadacza ekspektatywy prawa własności/ekspektatywy spółdzielczego prawa do
lokalu jest analogiczny do zakresów możliwości korzystania z samego prawa. (Jedynym
rzeczYwistYm ograniczeniem ekspektatywy jest brak możliwości ujawnienia tego prawa
w księdze wieczYstej)- W konsekwencji, do czasu uregulowania stanu prawnego obecnie
dzierzawionej nieruchomoŚci brak jest podstaw do ustanawiania na ww. nieruchomości
sPÓldzielczYch własnoŚciowych praw do domów jednorodzinnych/lokali. Co nie oznacza
jednak, ze obecni Posiadacze ekspekatywy tych praw nie są zobowiązani do ponoszenia
kosztów eksploatacyjnych.

WYjaŚniĆ równiez naleŻy, że teren dzierżawiony przez Spółdzielnię, jest jej mieniem i wobec
tego jest Przez Spółdzielnię zarządzany. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w stosunku do
tego gruntu Prawo rzeczowe, w Żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy.
Zgodnie z art. 1 ust- 3 u.s.m, Spółdzielnia ma obowiqzek zarzqdzania nkruchomościami
stanowiqcYmijej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków, Z powyższego
wYnika, Że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej
mienie. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c. Mieniem jest własność i inne prawa majqtkowe.
W kategorii innYch praw majątkowych mieszczą się prawa obligacyjne, również te
wYnikające z umowY dzierzawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle
licznYch i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzećznictwa Sądu Najwyźszego. l tak
w wYroku z dnia 9 marca 2004 roku, l CK 425/ag, Sąd Najwyższy wska zał - W świette definicji
zawartej W art, 44 k.c., Prawo własnoŚci jest tylko jednym ze składników mienia, mienie

dka

CI

,13

,]:.]



lU/"U-U/.-/./._>l']V1 \ł/llloseK oo f Lj o Wll]est9nle sKiilg1 nadz\łlyaźaJneJJ-la\ł - §afata

wvnikaiace ze stosunków obliqacvinvch. Komentator Elżbieta Niezbecka wskazała (Kidyba,

Kodeksy Cywilny. Komentarz. Tom l.) - i tak mieniem sq zarówno prawa o charakterze

bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym (wierzytelności), przy czym nie ma
znaczenia, czy majq 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 podmiotowvch w skład mienia może wchodzić posiadanid oraz
ekspektatvwv. Zgodnie zaś np. ze stanowiskiem Kazimierza Piaseckiego (Piasecki, Kodeks

Cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz) - Mienie obejmuje także wierzytelności,

których podstawę stanowiq stosunki zobowiqzaniowe, np. najem, dzierżawa, weksel, czek

i inne papiery wartościowe.

Jak zatem widać okoliczność, żeSpółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu,

nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na

tym gruncie, Prawo do wyłącznbgo korzystania z nieruchomości, które Spółdzielnia uzyskała

od gminy Ursynów w ramach umowy dzierzawy, jest bowiem innym prawem majątkowym
w rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyzszego należy uznać, że Spółdzielnia

niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek administrowania nieruchomością, na której
posadowione są budyn ki.

Podsumowując powyższe rozważania naleźy wskazaĘ że posiadacze ekspektatywy prawa
są obowiązani w równym stopniu uczestniczyć w pokrywaniu opłat eksploatacyjnych, jak

mieszkańca, którym przysługują petne prawa do ]okali. Co więcej, po ustanowieniu na

rzecz Spóldzielni prawa uźytkowania wieczystego, sytuacja osób dysponujących
ekspektatywQ, w kontekście konieczności ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, nie

ulegnie zmianie. Oso by te w dalszym ciągu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów
eksploatacyjnych i to dokładnie w takim samym wymiarze, i taki sam sposób jak

dotychczas

Ad.3. Podsumowanie

W świetle przedstawionych powyzej okoliczności jasnym jest, że orzeczenie zapadłe w dniu

27 listopad a ża19 r. w sprawie o sygn. akt V Ca L77 L/I9 w sposób rażący narusza prawo.

Konsekwencją wadliwości wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie jest naruszenie zasady
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej

Wykonanie przedmiotowego wyroku doprowadziło bowiem nie tyle do pokrzywdzenia stron
postępowania sądowego, co doprowadziło do pokrzywdzenia osób fizycznych'- członków
spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze", którzy zmuszeni są do poniesienia kosztów
utrzymania i eksploatacji nieruchomości zajmowanej przez pozwanych. Tym samym pozwani
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W sPosÓb nieuzasadniony prawnie, a wynikający z błędnego orzeczenia sądowego, uzyskali
wzbogacenie kosztem swoich sąsiadów.

Co więcej, realizacja wyroku Sądu Okręgowe8o z dnia 27 listopad a 2079 r. doprowadziła do
naruszenia jednego z podstawowych praw konstytucyjnych tj. prawa do sądu - w aspekcie
Prawa do uzyskania wiąŹącego rozstrzygnięcia i pewności prawa ( art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP).

Nadto, wzruszenie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny odwoławczy
z dnia 27 listopad a 2019 r., sygn. akt V Ca 1771,/t9 w drodze innych środków prawnych nie
bYło i nie jest mozliwe, a niniejsza skarga dopuszczalna jest w rozumieniu art. 89 i nast.
ustawy z dnia 8 grudnia 2o17 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r,, poz.5 ze zm.).
Przedmiotowy wyrok jest bowiem orzeczeniem ll instancji. Co więcej, z uwagi na wartość
Przedmiotu zaskarŻenia w niniejszej sprawie, niemożliwym jest skuteczne prawnie
wywiedzenie skargi kasacyjnej.

W Świetle wskazanYch okolicznoŚci nihiejszy wniosek, a w rezultacie skarga jest uzasadniona
ikonieczna

W związku z PowyŻszym uprzejmie proszę o wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawie
SPÓłdzielni , gdYż utrzymywanie w mocy wskazanego na wstępie postanowienia prowadzi do
naruszenia w sPosób raŻący prawa - c0 w kansekwencji skutkuje zachwianiem zasady
sprawied liwości społecznej.

Emilia
radca prawny

w załaczeniu:
1) odPis Pefnomocnictwa i pełnomocnictwa substytucyjnego wraz z dowodem

uiszczenia opłat skarbowych iodpisem z KRS - Załączniknr t;
2) wYrok Wstępny i częŚciowy z dnia 4 lipca 2Ot6 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt

|l C1,1J/1,4) -Załączniknr 2;

3) wYrok Sądu Okrę8owego z dnia 25 lipca 2OI7 r, wraz z uzasadnieniem (sygn. akt
V Ca 2759/16) -Załącznik nr 3;

4) wyrok sądu Rejonowego dla warszawy - Mokotowa w warszawie z dnia 4 kwietnia
2019 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt ll c 1,1"L/14) - łałącznik nr 4;

5} wYrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada zOLg r. wraz
z uzasadnieniem (sygn. akt V Ca 1771./L9)-Załącznik nr 5;
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6) wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 1"5 lipca 2015
r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt ll C 7/12) -Załączniknr 6;

7l wyrok Sądu Okręgowego w Wat:szawie z dnia t2 sierpnia 2Ot6 r. wraz
z uzasadnieniem (sygn. akt V Ca 361,4/L5) -Zalącznik nr 7.
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