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Wyrokiem wstepnym i czesciowym z dnia 4 lipca 2016 r. Sad Rejonowy dla

Warszawy-Mokotowa w Warszawie w punkcie 1) uznal za usprawiedliwione Co do samej

zasady roszczenie powodowej spoldzielni 0 zaplate oplat wymagalnych za okres od dnia 1

listopada 201 0 r, do dnia 31 pazdziernika 2013 T.;; a w punkcie 2) oddalil powodztwo w
czesci, w jakiej powodowa spoldzielnia dochodzi oplat wymagalnyeh za okres od dnia 1

sierpnia 20Q9 r.do dnia 31 pazdziernika 2010 r.

Sad Rejonowy ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Przed dniem 30 grudnia 1998 r. pozwani zawarli z powodkr; umowe ustanowienia na

ich rzecz przez powodcc spoldzielczego prawa do domu jednorodzinnego w powodowej

spoldzielni mieszkaniowej. W dniu 30 grudnia 1998 r. powodka oswiadczyla pozwanemu,

pozostajacernu we wspolnosci ustawowej z pozwana, 0 przyjeciu go w poczet czlonkow

powodowej spoldzielni, a w dniu 20 kwietnia 2001 r. oswiadczyla 0 przydzieleniu

pozwanemu domu jednorodzinnego wraz 'z garazern 0 powierzchni uzytkowej 195,00 m2•

Dom jest posadowiony na dzialce 0 powierzchni 184,00 rrf pod adresem przy ul, Laneiego 9
B. Powodka nie jest wlascicielern gruntu ani uzytkownikiem -wieczystym gruntu, na ktorym

znajduje sie dom przydzielony pozwanym. Pozwanyrn nie przyslugnje prawo odrebnej

wlasnosci domu (prawo odrebnej wlasnosci lokalu w spoldzielni mieszkaniowej), gdyz dom

pozwanych nie jest przedmiotem wlasnosci cdrebnej od gruntu. Pozwanym nie przysluguje

rowniez ograniczone prawo rzeczowe do dornu (spoldzieleze wlasnosciowe prawo do lokalu

trrieszkalnego) z tej przyczyny, ze spoldzielni nie przysluguje ani wlasnosc, ani inne prawo

rzeczowe do dornu. Dzialajac na podstawie § 69 ust 1 pkt 8 i 9 statuto Spoldzielni Rada

Nadzorcza podjyla. uchwale nr 43/04 z dnia 14 czerwca 2004 t. ustalajac "Regulamin

rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za uzywanie

lokali". Normowal on zasady rozliezania i ustalania oplat na rzecz powoda, Zgodnie z
Regulaminem podstawa do ustalania wysokosci oplat za uzywanie Iokali jest roczny plan

gospodarczo-finansowy, uchwalany przez Rade Nadzorcza powodowej Spoldzielni. Plan

sporzadzany hy! na podstawie wynikow roku poprzedniego a wiec w oparciu 0 faktyczne

koszty poniesione w roku poprzednim, wykazane fakturami VAT 1 innymi dokumentarni

obciazeniowymi. Oplata eksploatacyjna przypadajaca na lokal pozwanych 'byla ustalana na

podstawie powolanego regulaminu. .Zgodnie z § 8 ust 6 statutu spoldzielni, czlonek
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wstepnym,

Powolujac art. 4 ust, 1, 3,. 4 i Q ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych Sad

Rejonowy podkreslil, ze z zestawienia tych przepisow wynika, ze ustawodawca rozroznia

tresc obowiazku osob, ktore oczekuja na ustanowienie odpowiedniego prawa do lokalu i

kt6rym niepostawiono.jeszcze lokalu do dyspozycji (art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze) oraz osob,

na rzecz kt6rych takie prawojuz ustanowiono Iubktore lokal zamieszkuja (art. 4 ust. 1-2,4 i

6) Iub ktore nadal oczekuja na prawo do Iokalu, ale Iokal postawiono juz do 'ich dyspozycji

(art. 4 ust, J zdanie drugie), Wedlug ustawy, osoby oczekujace na ustanowienie

odpowiedniego pra:wa, az do chwili postawienia im lokalu do dyspozycji uczestnicza tylko w

pokrywaniu odpowiednich k05ztO\V (art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze), natomiast osoby, ktoryrn

przyznano odpowiednie prawo lub ktorym postawiono 10ka1do dyspozycji (alba faktycznie

zamieszkujalokal), uiszczaja oplaty zgodnie ze statutem (art. 4 ust.1-2, 4 i6 oraz art. 411St 3

zdanie drugie). Usta:wodawca nie \vypowiedzial siy w:prost, czy zasada, ze osoby oczekujqce

na ustartowienie prawa lokalu (art. 4 ust. 3 zdanie pi~rwsze) pokrywajq odpowiednie koszty, a

osoby~ kt6rym przysluguje prawo lub postawiono Tokal do dyspozycji (Tubfa:ktycznie w nim

. .
sprawre rumejszej.

W tyrn stanie rzeczy Sad I instancji wskazal; ze uzasadnione jest oddalenie powodztwa

w tej czesci, w jakiej pozwani podniesli zarzut przedawnienia, tj. co do oplat za okres do dnia

31 pazdziernika 2010 r. W pozostalyrn zakresie roszczenie powodki jest usprawiedliwione w
zasadzie, choe wymaga uzupelniajacego postepowania dowodowego, co W ocenie Sadu

Rejonowego powoduje celowosc zasadzenia tego roszczenia co do zasady wyrokiem

spoldzielni obowiazanyjest do wnoszenia optatz gory do 10 dnia kazdego rniesiaoa za dany

miesiac, Oplata eksploatacyjna obciazajaca lokal pozwanego obejmuje eksploatacje

podstawowa, odpis na fundusz remontowy, oplate za uzytkowanie gruntu, podatek od

nieruchornosci, koszty energii elektrycznej osiedlowej, koszty dostawy wody .i odprowadzenia

sciekow, koszty dostawy ciepla dla podgrzania wody, koszty dostawy ciepla {c.o.), koszty

wywozu nieczystosci. Pozwani uznali, ze uchwaly nie WlqZq ich, skoro nie przysluguje irn

prawo rzeczowe do lokalu, w zwiazku z tyro nie uiszczali oplat w wysokosci, wynikajacej z

tyeh uehwal.

Sad Rejonowy ustalil stan faktyczny na podstawie art. 244 r 245 Kodeksu

postepowania cywilnego (k.p.c.) wedlug dokumentow urzedowyeh i prywatnych zlozonych

przez strony. Na tej pcdstawie .Sad uwzglednil fakt prowadzenia rniedzy stronami 'inrrych

sporow, udokumentowanych cdpisarni odpowiednich orzeczeri i podkreslil, ze ustalenia

faktyczne i prawne stanowiace motywy tamtych orzeczen nie wigzq. Sadu orzekajacego w
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zamieszkuja) uiszczaja odpowiednie oplaty (art. 4 ust. 1-2 i ust: 3 zdanie drugie oraz ust. 4 i

6J, obejrnuje rowniez podmioty cczekajace na ustarrowienie spoldzielczego wlasnosciowego

prawa do lokalu. Z ustaleri faktycznych wynika, ze pozwani naleza do takiej wlasnie

nieokreslonej kategorii osob. Zgodrrie z umowa nadal oczekuja oni na nabycie spoldzielczego

wlasnosciowego prawa do lokalu, ale sam lokaI postawiono juz do .ich dyspozycji. Gdyby

oprzec siy na doslowne] tresci art. 4 przywolanej ustawy; nalezaleby stwierdzic, ze na

pozwanych nie ciC}Zqzadne obowiazki, Takawykladnia zdaniem Sada 1 instancji jest jednak

nieuzasadniena celem ustawy oraz rozumowaniem opartym na zasadzie logicznego

wnioskowania. Skoro na podstawie art. 4 ust. 3 j 6. przywolanej ustawy ustawodawca.obciazyl

obowiazkiem uiszczania statutowych oplat osoby, ktorym lokaI oddano do dyspozycji,

niezaleznie od tego, czy oczekuja na najpelniejsze prawo do Iokalu (odrebna wlasnosc), ezy

tez cczekuja na prawo spoldzielcze 0 najslabszej oehronie (prawo lokatorskie), czy tylko

faktycznie zamieszkuja lokal (korzystanie z Iokalu przez osoby pelnoletnie), nierozsadnyrn

byloby wnioskowanie, ze celem ustawodawcy bylo zwolnienie z oplat Iub koszttsw tej

kategorii mieszkancow; ktoryrn lokal postawiono jut do dyspozycji, a ktorzy oczekuja jedynie

na ustanowienie spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu. Zdaniem Sadu do takieh os6b,

kt6re oczekuia na spotdzielcze wlasnosciewe prawo do Iokalu, a ktorym Iokal postawionojuz

do dyspozycji, oczywiscie nalezy stosowac takie rczwiazania prawne, jakie wprost

przewidziano w stosunku do osob, ktore oczekuja na spoldzielcze lokatorskie prawo do Iokalu

lub jego odrebna wlasnosc albo ktore zajmuja lokal bez takich tytulow, Z wykladni ustawy

wynikaze zasadnicze znaczenieprawne rna chwila.oddariiaIokalu do dyspozycji. 2t'1 chwila

zrnienia sir; z rnocy ustawy trese odpowiednich obowiazkow wedhrg zasady opisanej wart. 4

ust. 3 ustawy. Pozwani nie moga zatern uchylac sie od oplat, uchwalonych zgodnie ze

statutem na tej samej zasadzie, na kt6rej nie moga uchylac sie od takich oplat osoby, kt6rym

Iokal postawiono do dyspozycji, a ktore oczekuja na ustanowienie praw odpowiedniego

silniejszych (wlasnose) ]ub slabszych (prawo Iokatorskie) iria tej samej zasadzie, na kt6rej nie

moga uchylac sir; ad takich oplat osoby, kt6re zajmuja lokal nie majCj.czadnego tytulu tub

ekspektatywy (art. 4 ust. 6). Dlatego nieuspra:wiedliwione Sq zarzuty pozwanych co do

podstawy uchwalania Qdpowiednich apIat, jak tez co do przyjytej w uthwalach zasady

prognozowani~ wydatkow: Ustawa 0 spoldzielniadh rnieszkanloW)lch nie zabrania stosowania

takiej zasady przy ustalaulu opta! zwi¥anych z eksploatacjil i utrzymaniem nieruchomosci.

Uchwaly tej treSci nie ·S(;} r6wniez sprzeczne ze statutem powodowej sp6Idzielni.

Nieusprawiedliwione sa takze zarzuty pozwanych opmte na fakcie, ze powodce nie

przysluguj<,j.prawa rzeczowe do odpawiednich lJieruchomosci. Art. 4 przywolanej ustawy
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stanowi 0 obowiazku uiszczania oplat w celu uczestniczenia w kosztach utrzymania

nieruchomosci, nie warunkujac 'tego obowiazku prawem rzeczowym spoldzielni do tychze

nieruchomosci, .Niezaleznie od tego, czy do odpowiednich nieruchomosci przysluguja

spoldzielniom prawa rzeczowe, czy obligacyjne, ezy wreszcie spoldzielnie posiadaja

nieruchomosci bez tytulu prawnego, utrzymanie nieruchemosci powoduje koszty, ktore

powinnybyc uiszczane w formie odpowiednich oplat, .Zalozenie przeciwne prowadziloby do

wniosku niedorzecznego, ze zadna z os6b okreslonych \v art. 4 przywolanej ustawy, pomimo

korzystania z lokalu nie bylaby zobowiazana wzgledem spoldzielni dojakichkolwiek 0121at we
wszystkich tych wypadkach, w ktorych spoldzielnia posiadla nieruchomosci na podstawie

umow niewaznych lub nieskutecznych alba niewywolujacych skutkow rzeezowych,

Czlonkowie takich spcldzielni byliby bowiem w nieusprawiedliwiony sposob

uprzywilejowani na zasadzie swoistego prawa do riieodplatnego korzystania z lokali.

Nieusprawiedliwione s~ takze zarzuty pozwanych co do braku Iegitymacji powodki w

zakresie tworzenia funduszu remontowego i obciazania pozwanych z tego tytulu. .Zgodnie z
art. 6 ust, 3: przywolanej ustawy, obowiazek swiadczenia na fundusz. rernontowy dotyczy

czlonkow spoldzielni, wlascicieli me bedacych czlonkami oraz osob.nie bedacych czlonkarni,

ktoryrn przysluguja spoldzielcze prawa wlasnosciowe. Istnienie Iub nieistnierrie wad budynku

oddanego do dyspozycji pozwanym jest obojetne dla wymagalrrosci obowiazku uiszczania

odpowiednich oplat, uwzgledniajacych swiadczenia narzecz funduszu remontowego. Dlatego

Sad uznal roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, wynikajacej z art. 4 przywolanej

ustawy, cbciazajacej pozwanych obowiazkiem oplat w-wysokosci uchwalanej przez wlasciwy

organ spoldzielni zgodnie ze statutem od chwili postawienia domu do dyspozycji pozwanych.

Jednyrn zarzutem pozwanych, uwzglednionyrn przez Sad, by] zarzut przedawnienia

roszczenia. Pozwani oswiadczyli w sprzeciwie, ze podnosza ten zarzut Vi! stosunku do

swiadczen wyrnagalnych za okres do dnia 31 pazdziernika 2010 r.

Apelacje wniesli pozwani, zaskarzajac powyzszy wyrok w zakresie punktu 1).

zarzucajac temu orzeczeniu naruszenie:

I. przepisowprawa rnaterialnego, tj.:

1. art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zwiazku z art. 8 ust. 2

Konstytucji i art. 5 k.c, oraz art. 1 Protokolu Dodatkowego. do Konwencji a Ochronie

Praw Czlowieka iPodstawowych Wolnosci z 20 marca 1952 roku w zwiazku z art. 9J

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez brak ochrony prawa wlasnosci

pozwanych w postaci sfinansowania budowy domu jednorodzinnego, faktyczne

pozbawienie ich jakiegokolwiek prawa do tego domu j umozliwienie stronie



powodowej - spółdzielni mieszkaniowej czerpanie pożytków z cudzej własności.

2. art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w

związku z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pozbawienie 

pozwanych prawa do sprawiedliwego i bezstronnego rozpatrzenia ich sprawy o 

charakterze cywilnym poprzez pominięcie ich argumentów oraz dowodów 

wynikających z pism urzędowych.

3. art. 4 ust. 1 i ust. 3 u.s.m. w związku z art. 58 k.c. oraz w zw. z § 4 ust. 3 pkt 1 

Statutu SM Przy Metrze poprzez ich nadinterpretację, „wykładnia przywołanych 

przepisów, ograniczona do metody językowej prowadziłaby do oddalenia powództwa 

jako w zupełności bezpodstawnego, gdyż pozwani nie byliby obowiązani ani do 

uiszczania odpowiednich opłat, ani do pokrywania odpowiednich kosztów.” (str. 7 

Wyroku).

4. art. 244 § 1 i 2 k.c. w zw. z z art. 213 prawa spółdzielczego oraz w zw. z § 4 ust. 3 

pkt 1 Statutu SM Przy Metrze poprzez przyjęcie za zgodne z prawem, że „działając na 

podstawie § 69 ust 1 pkt 8 i 9 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 

43/04 z dnia 14 czerwca 2004 ustalając 'Regulamin rozliczania kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali'", pomimo 

niezgodności tej uchwały ze statutem SM Przy Metrze (str. 4 Wyroku).

5. art. 1 ust. 2 pkt 3 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 pkt 3) Statutu SM Przy Metrze 

poprzez jego biędne zastosowanie i przyjęcie, że powód był uprawniony do 

budowania domów jednorodzinnych w celu zarządzania nimi po ich wybudowaniu.

6. art. 1 ust. 5 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 pkt 7 Statutu SM Przy Metrze poprzez

jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że powód był uprawniony do zarządzania 

zabudow-aną nieruchomością pomimo braku stosownej umowy zawartej z 

właścicielem budynku.

7. art. 4 ust. 1 i ust. 3 w zw. z arb 6 ust. 4 u.s.m. w zw. z art. 1 ust. 3 i 5 u.s.m. poprzez 

jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że pozwanych obejmował obowiązek 
świadczenia na fundusz remontowy, pomimo tego, że grunt i budynek, w którym 

zamieszkują pozwani nie stanowi mienia Spółdzielni i tym samym nie wchodzi w 

zakres jego zasobów mieszkaniowych, a ponadto pozwani nie posiadają tytułu 

prawnego do domu (nieważność przydziału w związku z nieposiadaniem przez 

powódkę tytułu prawnorzeczowego do gruntu i budynku).
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II. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:

1. art. 233 §. 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z 

materiałem dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu, że: „pozwani 

zawarli z powódką umowę ustanowienia na ich rzecz przez powódkę spółdzielczego 

prawa do domu jednorodzinnego w powodowej spółdzielni mieszkaniowej" (str. 4 

Wyroku), gdy faktycznie strony w umowie wzajemnej ustaliły: „spółdzielnia przenosi 

na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek" (§ 7.1 

umowy z dnia 23 sierpnia 1997 - w załączeniu);

2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z 

materiałem dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu za prawidłowe 

rozliczenie wskazane przez biegłego sądowego pomimo licznych błędów' 

metodologicznych, rachunkowych i faktycznych wskazywanych przez stronę 

pozwaną, które nie zostały uwzględnione. Ponadto, biegły pominął i bez uzasadnienia 

odrzucił w swojej analizie ustalenia lustratorów (dokumenty urzędowe);

3. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków dowodowych 

pozwanego wskazanych w sprzeciwie do nakazu zapłaty (dowód z dokumentów w 

aktach sprawy), których przeprowadzenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie 

sprawy.

4. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez niezbadanie rozbieżności 

pomiędzy powierzchnią użytkową mieszkań (p.u.m) domu pozwanych podawaną 

przez spółdzielnię, a wynikającą z materiałów źródłowych do dokumentu urzędowego 

-  decyzji 245//D/007MU Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów (k. 203, stron 2), 

których wyjaśnienie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

W tym stanie rzeczy pozwani wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie 

powództwa, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do 

ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanych kosztów' 

postępowania według norm przepisanych.

»- Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja jest bezzasadna. Na wstępnie należy stwierdzić, że orzeczenie Sądu I 

instancji, będące przedmiotem apelacji, z punktu widzenia formalnoprawnego jest nietypowe, 

ponieważ w pewnym stopniu zamyka Sądowi Okręgowemu możliwość procedowania jako 

sądu merytorycznego. Wskazać bowiem należy, że w jednym wyroku zawarto i orzeczenie 

wstępne, i częściowe, podczas gdy stan faktyczny upoważniał Sąd do tego, aby cały spór
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rozstrzygnąć w orzeczeniu końcowym. Tym bardziej, że zapadło już postanowienie 

dopuszczające dowód z uzupełniającej opinii biegłego, które jednocześnie tamuje do pewnego 

stopnia procedowanie Sądu Okręgowego. W innym procesie tej samej Spółdzielni 

postępowanie trwa nadal i dopiero na etapie przed Sądem II instancji dopuszczono dowód z 

opinii biegłego.

Przechodząc do analizy merytorycznej niniejszej sprawy podkreślić trzeba, że 

pomiędzy stronami zapadł już prawomocny wyrok (sygn. akt V Ca 3614/15) dotyczący 

analogicznego stanu faktycznego, przy czym chodziło o należności za inny okres. 

Oczywistym jest, że przy określonej wykładni prawa, która z ww. wyroku wynika, a którą 

Sąd Okręgowy w niniejszym składzie w całości podziela, orzeczono inaczej niż dotychczas. 

Argumentacja zawarta w uzasadnianiu przywołanego wyroku jest ciągle aktualna, z tym że w 

niniejszej sprawie Sąd I instancji położył większy nacisk na wyjaśnienie kwestii 

ekspektatytwy spółdzielczego własnościowego prawa. W tym zakresie Sąd Rejonowy trafnie 

powołał orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dodatkowo, przy prawidłowym toku 

logicznego rozumowania, zostało przytoczone w odpowiedzi na apelację. Sąd Okręgowy 

pogląd o tym. że pozwanym przysługuje wspomniana ekspektatywa w pełni akceptuje, a na 

nim właśnie oparte jest zaskarżone orzeczenie. Zatem sama zasada odpowiedzialności 

pozwanych, a do tego sprowadza się zaskarżony wyrok wstępny, nie budzi wątpliwości. 

Jednocześnie nie ma podstaw do zajęcia przez Sąd Okręgowy stanowiska co do wysokości 

roszczenia, czy ewentualnych potrąceń, bowiem te wszystkie kwestie będą merytorycznie 

ocenione przez Sąd Rejonowy w dalszym toku postępowania, po przeprowadzeniu 

zapoczątkowanego już uzupełniającego postępowania dowodowego. W tym miejscu 

ponownie trzeba podkreślić, że sposób procedowania Sądu Rejonowego uniemożliwił Sądowi 

odwoławczemu wypowiedzenie się w powyższym zakresie na obecnym etapie postępowania. 

Skoro więc Sąd I instancji dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego to na pozwanych 

spoczywał będzie ciężar dopilnowania, aby opinia odnośnie rozliczeń pomiędzy stronami 

uwzględniała wszelkie wykazane roszczenia pozwanych, nadające się do potrącenia. Kontrola 

instancyjna w tym zakresie stanie się natomiast możliwa w razie ewentualnego zaskarżenia 
wyroku końcowego.

Niejako na marginesie dodać należy, aczkolwiek jest to istotny argument, że nie kto 

inny jak tylko pozwani akceptowali stan faktyczno-prawny gruntu i domu jednorodzinnego 

wzniesionego na tym gruncie. Co więcej objęli ten budynek w posiadanie i zamieszkują w 

nim od lat. Trudno zatem aby nie ponosili żadnych opłat. Tym bardziej, że dom ten należy do 

kompleksu spółdzielczego, a więc spółdzielnia, musi pewne koszty ponosić, które są później
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cedowane na wszystkich spółdzielców. W związku z tym, nawet gdyby nie było szczególnych 

przepisów w prawdę spółdzielczym ani konstrukcji ekspekatatywy. to istnieją ogólne regulacje 

prawa cywilnego, choćby o bezpodstawnym wzbogaceniu, czy nienależnym świadczeniu, 

które pozwalałyby rozliczyć koszty związane z korzystaniem przez pozwanych z budynku. 

Jest bowiem wręcz nie do wyobrażenia sytuacja, w której zajmujący dom jednorodzinny nie 

uiszcza z tego tytułu należnych opłat i to bez względu na to jakim tytułem prawnym może się 

legitymować. Oczywiście jeszcze raz trzeba podkreślić, że powyższe stwierdzenia odnoszą 

się do samej zasady ponoszenia przez pozwanych odpowiedzialności za koszty powstałe w 

związku z zamieszkiwaniem w domu jednorodzinnym, nie zaś do szczegółowych rozliczeń, 

które dopiero będą przedmiotem oceny w postępowaniu przed Sądem Rejonowym.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na zasadzie art. 385 k.p.c., orzekł jak w 

sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy 

Za zgodność
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