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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2021 r.

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

następującym:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Ługiewicz 

Protokolant: asystent sędziego Monika Kosiorek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie sprawy 

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zofii Maciejewskiej -  Sarata, Zbigniewowi Sarata 
o zapłatę

I. Zasądza od pozwanych Zofii Maciejewskiej -Sarata i Zbigniewa Sarata solidarnie na rzecz 

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie kwotę 12 891,15 zł 

(dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 15/100) wraz z ustawowymi odsetkami 

od dnia 26 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 

dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

II. W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III. Zasądza od pozwanych Zofii Maciejewskiej -Sarata i Zbigniewa Sarata solidarnie na rzecz 

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie kwotę 5 151 zl (pięć 

tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV. Nakazuje pobrać od pozwanych Zofii Maciejewskiej -Sarata i Zbigniewa Sarata solidarnie na 

rzecz Skarbu Państwa- kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa kwotę 3 456 zł (trzy 

tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu wydatków wyłożonych tymczasowo ze 
środków Skarbu Państwa.
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U Z A S A D N I E N I E  

wyroku z dnia 28 czerwca 2021 r.

Pozwem z dnia 25 kwietnia 2016 roku (data stempla pocztowego) powódka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie wniosła o zasądzenie 

solidarnie od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Saraty kwoty 13.084,23 zł 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz 

zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że pozwanym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do domu jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej 

przy ul. Lanciego 9 m. B3 w Warszawie. Pozwani nabyli ww. prawo przydziałem z dnia 20 

kwietnia 2001 r. Pozwany Zbigniew Sarata jest członkiem spółdzielni. Powódka wskazała 

jako podstawę roszczenia art. 4 ust. 1 oraz ust. 62 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Powódka powołała także § 8 ust. 1 statutu spółdzielni, zgodnie z którym członek spółdzielni 

jest zobowiązany uiszczać na bieżąco, co miesiąc z góry do dnia 10 dnia miesiąca opłaty na 

pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu i miejsca postojowego, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją, remontami 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, jak również uczestniczyć 

w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez 

spółdzielnię, a nadto w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów. Powódka powołała 

również uchwały Rady Nadzorczej nr 182/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałę nr 

216/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Powódka podkreśliła, że pozwani wykonują 

zobowiązanie wobec powódki nieregularnie, w postępowaniu powódka dochodzi zaległości 

za okres od 15 sierpnia 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. Ponadto powódka złożyła wniosek

0 dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia zadłużenia pozwanych. 
(pozew k. 2-7)

W dniu 12 maja 2016 roku referendarz sądowy w tutejszym sądzie wydał nakaz 
zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu, (nakaz k. 46)

Pismem z dnia 19 września 2016 r. pozwani zaskarżyli nakaz zapłaty w całości

1 wnieśli o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na ich rzecz zwrotu kosztów 

procesu. Pozwani wskazali na brak podstawy prawnej dochodzenia kwoty objętej pozwem.



Pozwani wskazali, że powódka nie posiada tytułu prawnego do domu zajmowanego przez 

pozwanych przy ul. Lanciego 9 m. B3 w Warszawie. Pozwani podkreślili, że właścicielem 

gruntu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a powódka zawarła z miastem umowę dzierżawy. 

W związku z tym, że powódce nie przysługuje tytuł prawny to w stosunku do pozwanych 

nigdy nie powstało spółdzielcze własnościowe prawo do segmentu, (sprzeciw od nakazu 

zapłaty k. 48-52)

Pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko 

w sprawie. W ocenie powódki pozwanym przysługuje ekspektatywa prawa do domu 

jednorodzinnego i odwołała się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013r. III CZP 

104/12, w której sąd ten wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione 

w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność ani 

użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa. Powódka powołała się także na 

podobne wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.04.2015r. I ACa 1485/14 oraz 

Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016r. V Ca 3614/15. Powódka przyznała, 

że nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, nieruchomość jest natomiast przedmiotem 

umowy dzierżawy. Podniosła, że podejmuje działania mające na celu uzyskanie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu, przy czym przeszkodą jest tu spór z in.st. Warszawa 

dotyczący zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. Powódka podkreśliła też, że zgodnie 

z prawem spółdzielczym ma obowiązek administrowania i zarządzenia nieruchomością. 

Okoliczność niedysponowania przez powódkę rzeczywistym prawem do gruntu nie ma 

wpływu na zakres jej uprawnień w stosunku do pozwanych, (replika na sprzeciw od nakazu 

zapłaty k. 103-115)

Pismem z dnia 17 stycznia 2017 r. pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe 

stanowisko w sprawie, (pismo k. 138)

Sad ustalił następujący stan faktyczny:
Powódka zawarła z pozwanym Zbigniewem Saratą w dniu 23 sierpnia 1997 r. umowę 

nr 210, na mocy której zobowiązała się do wybudowania domu jednorodzinnego 

w zabudowie szeregowej wraz z garażem na działce nr 4 z obrębu 1-11-05, którą objęła na 

podstawie umowie dzierżawy z 22.06.1996r. położonej w Warszawie przy ul. Lanciego.

(umowa k. 60-63)

20 kwietnia 2001 r. pozwanym został przydzielony dom jednorodzinny w zabudowie 

szeregowej wraz z garażem o powierzchni użytkowej 195 m2, zlokalizowany na działce



o pow. 184 m2, położony w budynku nr S-l przy ul. Lanciego 9 w Warszawie. Przydzielony 

dom jednorodzinny pozwani mieli prawo używać wyłącznie na cele mieszkalne.

(przydział domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach 

w łasnościowych k. 13-14)

Działka nr 4 z obrębu 1-11-05, na której został wybudowany dom pozwanych jest 

własnością m.st. Warszawy, a powodowej spółdzielni przysługuje prawo dzierżawy.

(okoliczności bezsporne, a nadto: pismo k. 53, umowa dzierżawy k. 64-66)

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 statutu spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu 

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu obowiązani są 

członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali i osoby nie będące członkami, 

którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Obowiązek uiszczania opłat 

powstaje z dniem postawienia lokalu do dyspozycji członkowi lub osobie nie będącej 

członkiem.

(statut spółdzielni k. 15-38)

Pismem z dnia 24 lutego 2016 r. powód wezwał pozwanych do zapłaty zadłużenia 

w wysokości 10 830,27 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

(przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 44)

Zaległość pozwanych wobec powódki z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od 15 

sierpnia 2015 do dnia 15 kwietnia 2016 roku wynosi 12.891,15 zł.

(opinia biegłego Witolda Bosek k. 159-201, ustna opinia uzupełniająca k. 324v.)

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przywołanych dokumentów, które nie były 

kwestionowane przez żadną ze stron. W ocenie sądu dowody z tych dokumentów są 

wiarygodne i stanowią spójny, nie budzący wątpliwości materiał dowodowy. Sąd ustalił 

również stan faktyczny w oparciu o okoliczności pomiędzy stronami bezsporne.

Wysokość zadłużenia pozwanych wobec powódki Sąd ustalił na podstawie opinii 

biegłego Witolda Bosek. Zdaniem Sądu opinia została sporządzona w sposób prawidłowy, 

rzeczowy i rzetelny, a wnioski z niej wynikające spójne i logiczne.

Pozwani zakwestionowali opinię wskazując, że biegły poświadczył nieprawdę z uwagi 

na fakt, że pozwanym nie przysługuje i nigdy nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe 

prawo do domu jednorodzinnego. W ich ocenie opinia została sporządzona nieprawidłowo 

i opinia ta jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem. Pozwani wskazali, że 

w okresie od 28 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. nie byli członkami spółdzielni.



Pozwani podnieśli, że biegły sporządził opinię sprzeczną ze statutem spółdzielni z uwagi na 

fakt, że brak jest w statucie przedstawienia obowiązków płatniczych dotyczących osób 

oczekujących ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Pozwani zarzucili, że biegły nie badał dokumentów pod względem merytorycznym. Powołali 

się także na brak usług administrowania na nieruchomości pozwanych. Pozwani złożyli także 

opinię wydaną przez biegłą Gabrielę Rudnicką, wydaną w innej podobnej sprawie 

o sygnaturze II C 3156/17, w której biegła uznała, że brak jest podstaw do obciążania 

pozwanego opłata za jego lokal, (pisma k. 255-280).

W ocenie sądu zarzuty do opinii są niezasadne. Biegły sporządził opinię zgodnie 

z postanowieniem sądu i w sposób prawidłowy. Następnie biegły podtrzymał swoją pisemną 

opinię ustną opinią uzupełniającą złożoną na rozprawie w dniu 1 października 2020 r. 

Wskazać należy, że opinia innego biegłego wydana w podobnej sprawie, która zresztą jak 

wskazała powódka została przez nią zakwestionowana nie może stanowić podstawy 

rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Ponadto jak wynika z tej opinii wnioski biegłej dotyczą 

materii zastrzeżonej dla sądu, bowiem tylko sąd może rozstrzygnąć czy istnieją podstawy 

prawne do żądania przez powodową spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od pozwanych.

Sąd zważył co następuje:
Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że pozwani otrzymali przydział domu 

jednorodzinnego w powodowej spółdzielni oraz, że dysponują nim oraz zamieszkują w nim 

od wielu lat. Pozwany Zbigniew Sarata jest członkiem spółdzielni. Nie było też sporne, że 

powodowej spółdzielni nie przysługuje do nieruchomości, na której wybudowano dom 

pozwanych prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego. Spółdzielnia jest jedynie 

dzierżawcą gruntu.
Spór dotyczył jedynie kwestii, czy powódka, nie posiadając innego tytułu prawnego 

poza umową dzierżawy do gruntu, na której został posadowiony dom pozwanych może 

domagać się od nich opłat eksploatacyjnych na podstawie przepisów prawa spółdzielczego.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), członkowie 

spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie zaś



z ust. 11 cytowanego wyżej przepisu, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są obowiązane uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie 

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ( pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej).

Stosownie do treści art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od 

chwili postawienia domu do dyspozycji pozwanych obowiązani są oni uiszczać na rzecz 

powoda opłaty o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 na pokrycie kosztów związanych 

z eksploatacją lub utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie 

opłat zgodnie z postanowieniami statutu -  w zakresie wydatków związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do 

wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. 

Zgodnie z art. 6 ustawy, różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej 

nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w roku 
następnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy 

fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy 

członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób 

niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 
lokali.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w uchwale z dnia 24 maja 

2013 roku, III CZP 104/12 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione 

w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo 

użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa. Ekspektatywa pozostaje aktualna 

także wówczas, gdy doszło między członkiem i spółdzielnią mieszkaniową do zawarcia 

umowy (wydania przydziału) zmierzającej do ustanowienia spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu w sposób bezpośredni. Jak podkreślił Sąd w uzasadnieniu tej uchwały, na 

gruncie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niedopuszczalne było skuteczne 

ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jeśli spółdzielni nie 

przysługiwał tytuł prawny do gruntu w postaci prawa własności lub użytkowania 
wieczystego.



Brak jest podstaw do przyjęcia, że pozwanym nie przysługuje żaden tytuł prawny do 

zajmowanego domu, pomimo uzyskania od spółdzielni przydziału domu jednorodzinnego. 

Takim tytułem jest właśnie ekspektatywa prawa do domu jednorodzinnego.

Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy, sytuacja pozwanych, którzy uzyskali od 

spółdzielni przydział domu jednorodzinnego w sytuacji, gdy spółdzielni nie przysługuje 

prawo własności ani prawo użytkowania wieczystego jest analogiczna do sytuacji 

uprawnionych zmierzających do uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

na podstawie procedury transformacyjnej tj. przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu 

w prawo własnościowe.
Podkreślić należy, że brak prawa własności lub użytkowania wieczystego powodowej 

spółdzielni nie oznaczał ani nieważności umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego 

zawartej przez powódkę z pozwanymi, ani przydziału domu. Brak prawa własności gruntu lub 

użytkowania wieczystego spowodowało powstanie po stronie pozwanych ekspektatywy 

własnościowego prawa do domu jednorodzinnego.

Wskazać trzeba, że ekspektatywa jest prawem podmiotowym, zbywalnym 

i dziedzicznym zatem spółdzielnia miała prawo dokonać przydziału domu jednorodzinnego 
na rzecz pozwanych na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa do domu 

jednorodzinnego. Wobec braku tytułu prawnego rzeczowego gruntu spółdzielnia miała 

możliwość przekazać pozwanym dom w ramach stosunku obligacyjnego związanego 

z posiadaniem domu, który odpowiadał treści spółdzielczego własnościowego prawa do domu 

jednorodzinnego. Pozwani są zatem również zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania 

domu jednorodzinnego usytuowanego przy ul. Lanciego 9 m. B3, analogicznie jak osoby, 

którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgodnie z treścią art. 4 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Niewątpliwie przekazany pozwanym dom jest stale eksploatowany, wobec czego 

generuje koszty, do których pokrycia zgodnie z ustawą i ze statutem spółdzielni zobowiązani 

są pozwani.
Podkreślenia wymaga fakt, że pozwani nie zaskarżyli żadnej z uchwał spółdzielni, 

mającej istotne znaczenie dla obowiązku zapłaty w niniejszej sprawie.

Mając powyższe okoliczności na uwadze stwierdzić należy, że roszczenie powódki 

było zasadne. W ustaleniu wysokości dochodzonego roszczenia Sąd oparł się na opinii 

biegłego oraz ustnej opinii uzupełniającej Witolda Bosek, który wyliczył należne powódce 

opłaty eksploatacyjne. Dlatego Sąd w pkt I zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz 

powódki kwotę 12.891,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 kwietnia 2015 r. do



dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 

dnia zapłaty, zaś dalej idące powództwo, w zakresie kwoty 193,08 zł, oddalił w pkt II 

wyroku.

Roszczenie odsetkowe znajduje swoją podstawę prawną w art. 481 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie III wyroku na podstawie art. 98 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, 

dalej: k.p.c.), zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy. Powódka uległa do 

nieznacznej tylko części zatem to na pozwanych, jako przegrywających sprawę, ciąży 

obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu poniesionych przez powódkę. Koszty 

poniesione przez powódkę wyniosły 5.151 zł. Na tę kwotę składają się: opłata od pozwu 

w wysokości 300 zł, wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w kwocie 4800 zł 

(zgodnie z § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie opłat za czynności radców prawnych w brzmieniu obowiązującym w dacie 

wniesienia pozwu Dz.U. z dnia 5 listopada 2015 r.) oraz 51 zł tytułem opłaty skarbowej od 
pełnomocnictw.

W pkt IV wyroku Sąd, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755, dalej: u.k.s.c.), 

nakazał pobrać solidarnie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa -  kasy Sądu Rejonowego 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie kwotę 3.456 zł tytułem wydatków poniesionych 

tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na poczet wynagrodzenia biegłego.


