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2. w zwiazku z kwestionowaniem sposobu dokonanych naliczeri przez pozwanych,
wnosze rownlez, jak w pozwie, 0 dopuszczenie dowodu z opinii biegtego
dysponujqcego wladornosclarnl specjalnymi w zakresie rozllczen optat
eksploatacyjnych w sp6tdzielniach mieszkaniowych, na okolicznosc weryfikacji, na
podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiatu dowodowego oraz na
podstawie oryginat6w uchwat organ6w Sp6tdzielni i oryginat6w dokumentacji

1. pcdtrzvrnuje stanowisko wskazane w pozwie i wnosze 0 zasqdzenie od pozwanych na
rzecz pow6dki kwoty 12.314,18 ztotych tytutem koszt6w eksploatacyjnych za okres od

dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 15 czerwca 2017 roku wraz z ustawowymi

odsetkami od dnia wniesienia pow6dztwa do dnia zaptaty;

Dziatajqc w imieniu pow6dki Sp6tdzielni Mieszkaniowej .Przv Metrze" (petnomocnictwo w
aktach sprawv), w odpowiedzi na zobowiqzanie Sadu z dnia 23 kwietnia 2018 roku, doreczcne
petnomocnikowi pow6dki w dniu 26 kwietnia 2018 roku, do ustosunkowania sie do zarzut6w

zawartych w sprzeciwie od nakazu zaptaty, niniejszym:

Odpowiedi na sprzeciw

Sygn. II C 107/18

Pozwani:
Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska - Sarata
(ad res w aktach sprawy)

Powodka:
Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"
(ad res w aktach sprawy)
reprezentowana przez
radce prawnego Monik~ Plworiska
(ad res w aktach sprawy)

sad . Rejonowy dla Warszawy
Mokotowa w Warszawie
II Wydziat Cywilny
ul. Plocka 9/11B
01-231 Warszawa
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W pierwszej kolejnosci wskazac nalezv, ze wbrew twierdzeniom pozwanych, zar6wno umowa

zawarta porniedzv pow6dkq a pozwanymi, jak i przydziat domu jednorodzinnego w zabudowie

szeregowej sa wazne. W chwili obecnej w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie oraz Sadzie

Okregowvrn w Warszawie zostata juz utrwalona linia orzecznicza, okreslajaca ze powvze]

wskazana umowa oraz przydziat sa wazne, a pozwanym przystuguje ekspektatywa prawa do
domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Linia ta wywodzi sie w pierwszej kolejnosci
z Uchwaty Sadu Najwvzszego z dnia 24 maja 2013 roku III CZP 104/12 - Sp6fdzielcze
wiasnosciowe prawo do lokalu ustanowione w budynku pofoionym na gruncie, do ktoreqo
spokizielni nie przysfuguje wiasnosc albo uiytkowanie wieczyste, stanowi ekspektotvwe tego
prawa. Wobec powvzszego, wszelkie twierdzenia pozwanych 0 braku skutecznosci
ustanowienia przydziatu oraz ewentualnej niewaznoscl zawartej umowy sa bezprzedmiotowe.
W zwiazku zas z przvsiugujaca pozwanym ekspektatywq Sp6tdzielnia Mieszkaniowa .Przv

Sprzeciw od nakazu zaptaty sformutowany przez pozwanych Zbigniewa Sarate oraz Zofie
Maciejewskq - Sarate jest na tyle obszerny, ze w celu utatwienia przedstawienia argumentacji,
odpowiedzi na poszczegolne zarzuty zostalv ujete w takiej kolejnosci, jak zarzuty pozwanych

w sprzeciwie od nakazu zaptaty.

Uzasadnienie

5. jednoczesnie, z uwagi na to, ze dotychczasowe postepowanie jest postepowanlern
uproszczonym wnioski dowodowe pow6dki zostaty zalaczone na dwoch formularzach
WD, stanowiqcych zatqcznik nr 1 do niniejszego pisma.

4. wnosze takze 0 oddalenie wnioskow dowodowych pozwanych, albowiem dowody te
nic nie wnosza do niniejszej sprawy, a ich przeprowadzenie skutkowac bedzie jedynie
przediuzenlern postepowania:

3. zasqdzenie od pozwanych na rzecz pow6dki kosztow postepowania, w tym kosztow

zastepstwa procesowego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz kwoty optaty
skarbowej od petnomocnictwa;

c

ksiegowej i rachunkowej znajdujqcej sie w Sp6tdzielni, kt6ra zostanie biegtemu
udostepniona, prawidtowoscl dokonanego przez powodke naliczenia zadtuzenia

pozwanych w stosunku do pow6dki, w mvsl objetvch pozwem uchwat organ6w

Spoldzielni: jednoczesnie powodka wnosi, aby dowod w powvzszvrn zakresie
sporzadzll biegty sqdowy przy Sadzie Okr~gowym;wWa~sz~:Wie - Krzysztof Nader (ui.

Szkolna 26, Michatowice 05-816), ktorv posiada rozlegtq wiedze w zakresie

funkcjonowania i rachunkowosci sp6tdzielni mieszkaniowych i ktorego opinie

wielokrotnie stanowity istotna podstawe faktycznq orzeczeri Sqd6w I i II instancji w

sprawach rozllczen w sp6tdzielniach mieszkaniowych, niekwestionowanq przez te
Sqdy;
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Wobec powvzszego, okolicznosc ze Spoldzielnia jedynie dzlerzawi grunt, na ktorvm znajduje
si~ dom pozwanych, nie ma najmniejszego znaczenia, albowiem pozwani posiadajq

ekspektatvwe prawa do domu jednorodzinnego, a zatem zobowiazani sa do ponoszenia
kosztow eksploatacyjnych na takich samych zasadach, na jakich koszty te ponosza osoby

dysponujqce petnym prawem. Wskazac rowniei naleiy, ie po ustanowieniu na rzecz
Spoldzielni prawa uiytkowania wieczystego, sytuacja pozwanych w kontekscie koniecznosci
ponoszenia oplat zwiazanych z eksploatacjC!, nie ulegnie zmianie, wbrew temu co twierdzC!
pozwani w sprzeciwie od nakazu zaptaty. Pozwani w dalszym ciggu beda zobowigzani do
ponoszenia kosztow eksploatacyjnych i to doktadnie w takim samym wymiarze, jak
dotychczas, albowiem po uzyskaniu prawa uzvtkowania wieczystego przez Spoldzielnie i
uzyskaniu przez pozwanych petnego prawa do domu jednorodzinnego, ich nieruchomosc nie
zostanie oderwana od Spoidzielni, jako ze budynki te budowane byty w rezlrnie spoidzlelczvm,
a nie deweloperskim, co oznacza, ze podniesiony powvze] art. 4 ust. 11ustawy 0 Spoldzielnlach
Mieszkaniowych nadal bedzie miat zastosowanie. Jedvna roznlca jest to, ze w przypadku
posiadania petnego prawa do gruntu, koszty zwiqzane z podatkiem od nleruchornoscl oraz

Metrze" ma prawo zadac od pozwanych naleznosci z tytutu optat eksploatacyjnych, jak i
dochodzic koniecznosci ich regulowania. Podstawq prawnq dochodzonego roszczenia jest art.

4 ust. 11 ustawy 0 Spoldzlelniach Mieszkaniowych, a stusznosc powvzszej argumentacji

potwierdzona zostata w szeregu kolejnych orzeczen, W tym tonie wypowiedziat sle Sad

Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie I ACa 1485/14, a

takze Sad Okregowv w Warszawie w wyrokach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie V Ca

2587/16, z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie V Ca 883/17, z dnia 12 sierpnia 2016 roku

. w sprawie V Ca 3614/15 (wyrok przeciwko pozwanym w niniejszej sprawie, za inny okres) z

dnia 25 maja 2017 roku - XXVII Ca 37/16 oraz z dnia 23 listopada 2017 roku - V Ca 3322/15

(wyrok przeciwko pozwanym w niniejszej sprawie, za inny okres). Na marginesie wskazac
rowniez nalezv, ze w dniu 26 kwietnia 201-8 roku wydany zostat wyrok Sadu Rejonowego dla
Warszawy- Mokotowa w Warszawie (II C2958/15, rowniez przeciwko pozwanym w niniejszej

sprawie), w ktorvrn rownlez roszczenie Spoidzielni zostato uwzglednione w caloscl, przy czym

oswiadczarn, ze petnomocnik powodki nie dysponuje jeszcze pisemnym uzasadnieniem tego
I wyroku, ale zostanie on zatqczony do akt sprawy niezwtocznie po jego otrzymaniu. W swietle
I powvzszvch orzeczeri, zasadzajacvch koszty eksploatacyjne na rzecz powodki rownlez od
pozwanych, nie sposob stwierdzic inaczej, anizeli ze pozwani uparcie i z petna swladornoscia
nie wywiqzujq sle z obowiazku regulowania naleznosci na rzecz powodki. Na wskazanie
zastuguje rowniez fakt, ze wyrok, na ktorv pozwani powotujq si~ w sprzeciwie od nakazu
zaptaty (Sadu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015
roku, II C 830/15), na skutek apelacji powodki zostat przez Sad Okregowv w Warszawie w
wyroku z dnia 23 listopada 2017 roku (V Ca 3322/15) zmieniony ina rzecz powcdki zasadzono
cata kwote dochodzonq w tamtym postepowaniu. Jednocz esnie Sad Okregowv w Warszawie
nie podzielit rozwazari Sadu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie i uznat, ze
pozwani sa zobowiqzani do ponoszenia optat eksploatacyjnych na rzecz powodki.
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Komentator Elzbieta Niezbecka wskazata (Kidyba, Kodeksy Cywilny. Komentarz. Tom I.) - i tak

mieniem sq zarowno prawa 0 charakterze bezwzqiednvm (prawa rzeczowe), jak i wzqlednvm
(wierzvtetnosci), przy czym nie ma znaczenia, czy majq one charakter zbywalny, czy
niezbywalny, np. uzvtkowanie. stuiebnosci osobiste, nie ma tez znaczenia ich wartosc jako
przedmiotu obrotu. W literaturze przyjmuje sie, ze obok praw podmiotowych w skfad mienia
moze wchodzic posiadania oraz ekspektatywy.

Rowniez i zarzut pozwanych odnosnie braku umowy na zarzqdzanie terenem nie rnoze zostac
wzletv pod uwage przez Sad orzekajqcy, albowiem jest to jedynie proba wprowadzenia chaosu
do sprawy. Wszakze urnowe 0 zarzqdzanie Spotdzielnia zawiera na cudze mien ie, natomiast
teren, dzierzawionv przez Spoidzielnie jest mieniem Spoldzielni. Wobec powvzszego brak jest
koniecznosci zawierania jakiejkolwiek umowy na zarzqdzanie terenem stanowiqcym mienie
Spotdzlelni Mieszkaniowej .Przv Metrze". Spoldzielnia ma ustawowy obowiqzek zarzqdzania
nieruchomoscla, na ktore] znajduje si~ dom jednorodzinny pozwanych. Fakt, ze Spoidzielni nie
przystuguje w stosunku do tego gruntu prawo rzeczowe, w zadnvrn wypadku nie zmienia
istniejqcego stanu rzeczy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.m. Spoidzielnia ma obowiqzek zarzqdzania
nieruchomosciami stanowiqcymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej
czionkow, Z powvzszego wynika, ze Spoldzlelnia ma obowiqzek zarzqdzania nieruchomosciarni
stanowiqcymi jej mienie. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c. Mieniem jest wiasnosc i inne prawa
majqtkowe. W kategorii innych praw majqtkowych mieszczq sle prawa obligacyjne, rowniez te

wynikajqce z umowy dzierzawv, Powvzsze nie budzi najmniejszych watpliwosci w swletle

licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sadu Najwvzszego, I tak w

wyroku z dnia 9 marca 2004 roku, I CK 425/03, Sad Najwvzszv wskazat - W swietle definicji

zawartej wart. 44 k.c., prawo wiasnosci jest tylko jednym ze skfadnikow mienia, mienie
obejmuje bowiem - obok prawa wfasnosci - wszystkie pozostafe rodzaje podmiotowych
praw majqtkowych, a wiec zarowno inne prawa rzeczowe, jak prawa majqtkowe
wynikajqce ze stosunkow ob/igacYinych.

oplata tytutem uzvtkowania wieczystego, pozwani beda zobowiqzani ponosic osobiscie, nie
zas za posrednictwern Spoldzielni, jednakze zaznaczvc nalezv, ze koszty bytyby doktadnie takie

same. Rozumowanie takie wynika wprost z powotanej juz Uchwaty Sadu Najwvzszego -
ldaniem Sqdu Najwyzszeqo osoby te posiadajq ekspektatywe odrebnej wfasnosci lokalu, a
wiec oprocz teqo, ze majq prawo do zajmowania lokalu to sq zobowiqzane uiszczac opfaty
eksploatacyjne, tak jak czfonkowie spofdzielni, ktorym przysfuquje pefne prawo do lokalu.
Wskazujqc zatem precyzyjnie na pcdstawe prawnq naliczania optat przez Spoidzielnie nalezv

uznac, iz jest to doktadnie ta sama podstawa, ktora sluzv obciazaniu tymi optatami osob,

ktorvrn przystugujq petne prawa. Skoro bowiem sytuacja prawna obu kategorii pcdrnlotow, w

zakresie praw i obowiazkow jest zbiezna, to zapisy art. 4 ustawy 0 spoldzielniach

mieszkaniowych, winny znalezc tu zastosowanie wprost. Jedynie na marginesie powvzszvch

rozwazari, nalezatobv zadac pytanie pozwanym, na jakiej innej podstawie prawnej pozwani
zajmowali oraz zajrnuja obecnie dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, skoro ich

zdaniem przydziat dokonany przez powodowq Spotdzielnie jest nieskuteczny.
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Na marginesie powvzszvch rozwazan wskazac rowniez nalezv, ze Sp6tdzielnia czyni starania
celem uzyskania prawa uzvtkowania wieezystego gruntu, na ktorvrn zbudowany jest segment

pozwanyeh. Starania te napotykajq jednakze na przeszkody, zwiqzane z uzaleznieniern
przeniesienia prawa uzvtkowania wieczystego do gruntu od uregulowania przez Spoidzielnie

I rzekomego zadluzenia Spoldzielni wobec m. st. Warszawy, tytutem zaptaty czynszu

dzierzawnego. Wskazac przy tym nalezv, ze zadne zadiuzenie Spoldzielnl w stosunku do m. st.

Warszawy nie istnieje, albowiem m. st. Warszawa bez zadne] podstawy prawnej ezterokrotnie

podniosto stawke czynszu dzierzawnego i nalieza ezynsz wg bezpodstawnie ustalonej stawki.
, Spoidzlelnla natomiast uiszeza czynsz w dotyehczasowej wvsokosci i nie ma pod tym wzgledern

zadnvch zalegtosci. Pornledzv powvzszvrni stronami tocza sle postepowania sqdowe,

natomiast Burmistrz Dzielnicy Ursvnow m. st. Warszawy Robert Kempa, w pisrnie do

I Spoldzlelni z dnia 29 styeznia 2015 roku zawierajqcym wytyczne odnosnie skutecznego
ubiegania sie przez Spotdzielnie ustanowienia na jej rzecz prawa uzvtkowanla wieczystego na
przedmiotowym gruneie, wskazat jako podstawowy warunek - zakoriczenle sprawy sqdowej z

W odpowiedzi zas na zarzut bezpodstawnosci naliczania przez Spoldzlelnle optat na fundusz

remontowy, wskazac nalezv, ze Spoidzielnia tworzy fundusz na remonty zwiqzane z
~utrzymaniem wspolne] infrastruktury, stuzace] w mniejszym lub wiekszvrn stopniu wszystkim
, cztonkom Spoidzielni, w tym rowniez pozwanym, a nie w celu dokonywania napraw w domu
I pozwanyeh. Bezsprzeeznym jest ponadto to, ze to Sp6tdzielnia ponosi koszty zwiqzane z
dzierzawa gruntu, podatkiem od nieruchornosci, utrzymaniem i zapewnieniem porzadku na
drogach dojazdowych do posesji pozwanych, ezy tez zwiqzane z odsniezaniern drog
dojazdowych. Wszystkich powvzszvch kosztow pozwani nie ponosza osoblscie, a zatem skoro
czerpia oni korzvsci z nieruchomosci wsp6lnej, tj. np. mozliwosci dojazdu do budynku, winni
sa rowniez ponosic koszty zwiqzane z utrzymaniem tej czesci nieruchornosci wsp6lnej, z kt6rej

korzystajq.

Jak zatem widac okolicznosc, ze Spoldzielnla nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, na

ktorvrn posadowiony jest segment pozwanych, nie ma wptywu na zakres jej uprawnieri w

stosunku do pozwanych. Prawo do wytqcznego korzystania z nieruchornosci. ktore

Spoidzielnla uzyskata od gminy Ursvnow w ramach umowy dzierzawv, jest bowiem innym

prawem majqtkowym w rozumieniu ww. przepisu. W kontekscie powvzszego nalezv uznac, ze

Spoidzlelnla niewqtpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiazek administrowania

nieruchomoscia, na ktorej posadowiony jest budynek zasiedlony przez pozwanych, a

okolicznosc braku po stronie Spoidzlelni uprawnienia 0 charakterze rzeczowym nie ma

zadnego znaczenia.

Zgodnie zas np. ze stanowiskiem Kazimierza Piaseckiego (Piasecki, Kodeks Cywilny. Ksiega
pierwsza. CZEiSCog6lna. Komentarz) - Mienie obejmuje takie wierzytelnosci, kt6rych podstawe

stanowiq stosunki zobowiqzaniowe, np. najem, dzieriawa weksel, czek i inne papiery

wattosciowe.
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Reasumujqc powvzsze rozwazania, wskazac nalezv, ze pozwani w zaden sposob nie wykazali,
jakoby roszczenie Spotdzlelni byto nlenalezne, jednakZe z uwagi na samo sformutowanie
takiego zarzutu niezbedne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegtego, 0 czym powodka
wspominata powvze], Pozwanym przystuguje ekspektatywa (jak przesqdzity juz wielokrotnie

sadv orzekajqce w analogicznych sprawach, w tym rowniez w stosunku do tych samych
pozwanych - Sad Okregowv w Warszawie w wyrokach z dnia 12 sierpnia 2016 roku V Ca

3614/15 oraz z dnia 23 listopada 2017 roku, V Ca 3322/15), a zatem pozwani zobowiqzani sa
regulowac zobowiqzania finansowe wobec powodowej Spoldz ielni. Pomimo tego, pozwani
Zbigniew Sarata oraz Zofia Maciejewska - Sarata sa osobami, ktore od wielu lat uparcie,

pomimo kolejnych wvrokow sqdowych, nie regulujq kolejnych naleznosci wobec powodki, w

zwiazku z czym, przynajmniej tymczasowo naleznosci te musza bye ponoszone przez czionkow
Spotdzielni. Takie zachowanie pozwanych niejako zmusza Spoidzielnle do wytaczania

kolejnych powodztw, albowiem sytuacja w ktore] ktos zamieszkuje w domu nalezacvrn do
Spoldzielni, a przez to ze nie reguluje zadnvch optat, koszty jego mieszkania w domu ponosza
inni cztonkowie, jest dla Spotdzte'ni nie do zaakceptowania. Z uwagi zatem na powvzsze,

wnosze jak w petitum pisma, tj. 0 zasqdzenie od pozwanych na rzecz powodki wskazanej w
pozwie oraz niniejszym pisrnie kwoty, wraz z catoscia kosztow postepowania, optaty od

petnomocnictwa oraz kosztow zastepstwa procesowego.

Jednakze z uwagi na kwestionowanie przez pozwanych wvsokosci dochodzonego roszczenia,

niezbedne jest w niniejszej sprawie kontynuowanie postepowanla z pornlnleclem przepisow 0

postepowaniu uproszczonym oraz dopuszczenie dowodu z opinii biegtego, co powodka
wskazywata w pozwie oraz w petitum niniejszego pisma. Wnosz~ jednoczesnie 0 oddalenie
wniosku pozwanych 0 dotqczenie do akt sprawy wszystkich dokurnentow odnoszqcych sie do
naliczanych kosztow eksploatacyjnych, albowiem dotqczenie tych dokurnentow jest

bezcelowe, spowoduje jedynie przedluzenie postepowania oraz sztuczne powlekszanie akt

postepowania. Wszelkie dokumenty niezbedne do przeprowadzenia dowodu przez biegtego
nakreslorie na wsteple pisma (dokumenty ksiegowe, rozliczenia i inne) zostana biegtemu
udostepnlone tak samo, jak byty udostepniane w innych postepowaniach, a pozwani rnaja
rnozliwosc zapoznania sie z nimi w siedzibie powodowej Spoidzielnl.

W odpowiedzi zas na zarzut braku udokumentowania kosztow zwiqzanych z utrzymaniem

segmentu wskazac nalezv, ze zgodnie z u.s.m. oraz statutem Spoldzlelni Mieszkaniowej .Przv
Metrze" wvsokosc kosztow zwiqzanych z optatami eksploatacyjnymi ustalana jest na

podstawie Uchwat Rady Nadzorczej SM .Przv Metrze", ktore zawierajq wyliczenia naleznosci

dla poszczegolnvch nieruchornosci. W zwiqzku z powvzszvrn niezbedne jest dopuszczenie

dowodow z uchwat wskazanych w petitum pisma, jako zatqczniki 1 i 2 do niniejszego pisma.

:_-

powodztwa m. st. Warszawy przeciwko Spoidzielni 0 zaplate zalegtego czynszu z tytutu
dzierzawv gruntu.
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Zatqczniki:

1. Dwa formularze WD wraz z zatqcznikami.

- odpisy pisma dla pozwanych

Monika Plworiska
radca prawny
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Uchwata RadyNadzorczej nr 216/2015 z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie PlanuGospodarczo - Finansowego Wvsokosc optat w roku 2016
SM "Przy Metrze" na rok 2016 wraz z zatqcznikiem

Naleiy aoktaanie wskaiac kaidv wnioskowamy cowod i
w;szy:st-l<ie dane, ktare niezbE:dl'le, lav S'ql!i mdgf ten
9;owrid . IN aowoco\AI

wsl?:a'z; u k~g!3..~f§
znajd.ui wy.pJa:dkiuSwiadk6w - il\l1tiE:.nazwjs~o

ames ze k.odlJ P:O.cztowego,
nurneru

Zbigniewa Sarata
Zofia Maciejewska - Sarata
(adres w aktach sprawy)

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa .Przv Metrze"
(adres w aktach sprawy)
reprezentowana przez radce prawnego Monike Piworiska
(adres w aktach sprawy)

Powod" jPezwaRY*
Sp6tdzielnia Mieszkaniowa .Przv Metrze"

- zatacznlk do pozwu*
- sygRat~ra akt* (wskazac sygnature)
IIC107/18

o UiCz'e"ni e
1. Forrrrular:z'nalezy QtlIko,llIujqCwpiso\AIbez
skFlesIE!1'1i poprawek. Gdy 't'" fCloryka:c'hw¥st~ptlje tekst o~naczon¥znakiem "', to naieiy nie.pa:tirzebnEskreslic.
2. Kazdq r'uibryK~niezacienio\Al:Cftl'qnaleiy \Aly;pehaieal190skreslte. lesli p.o \AI,pisaniutr>¬ sci\AIrubryce pozosraio walne
[i.I)'l'iejs'Ce,naleZyjeskr p.os&:b u.niemoiliwjajqcy Iilie. ,< . .. '

Do p>isrma nale' five jego oar:::l1:svi zatqtzrii;l<~w \AI •celu ".ddFE:CZeniaic~,.. utzesr:nicz<ieYm
spr~\Alie osobom. a ponadto, jeieJi W sqozie nie itoiono zaiqczniko\AI \AI oryginale, p'O jednymj odpisie kaigego

zatc~czlJikadnakt sq:cl.o.wych.
W \AI.ypaokugay wniosko,wane dowody nie zmiescity sie \AItym £qrmu+arztl - tl'a~eiv wypefnie i dotqczye kolejny

WiD.

- zatacznlk do innego pisma*

- saR'leeizielRe I'IisR'le*

P:'SM,I) ZA.'!EB'AJ~C"E
DO.'ODOW,E

UWAGA! PRZEDWVPEtNIENIEM NALEiv DOKLADNIE ZAPOZNAC 51
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POUCZENIE
Wnioski dowodowe nalezv zlozvc na urzedowvrn formularzu w sprawach, ktore podlegajq rozpoznaniu

w postepowanlu uproszczonym, tj. w sprawach, w ktorvch powod dochodzi:
1) roszczeriwynikajqcych z urnow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dziesieciu tvsiecv zlotych,
2) roszczeri wynikajqcych z rekojmi, gwarancji jakosci lub z niezgodnosci towaru konsumpcyjnego

z umowq sprzedazv konsumenckiej, jeze!i wartosc przedmiotu umowy nie przekracza dzlesieciu tvsiecv zlotych,
3) roszczen 0 zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacvch najernce oraz oplat z tytulu korzystania

z lokalu mieszkalnego w spoldzlelni mieszkaniowej - bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.
Formularze dostepne saw budynkach sadow oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pismo nalezv ztozvcw biurze podawczym sadu lub przeslac poczta.
Niezachowanie warunkow formalnych pisma, ktore uniemozliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do

uzupelnienia brakow w terminie tygodniowym. Jezeli braki nie zostana w tym terminie uzupelnione, pismo podlega
zwrotowi.

Uchwata RadyNadzorczej nr 25/2016 z dnia 12 grudnia
2016 roku w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego Wvsokosc oplat w roku 2017
SM IIPrzyMetrze" na rok 2017 wraz z zatqcznikiem

5.3..1. 2g!asza'ny clowed 5.3.2. Fakt pBctlegajq:CY st~ieJ:dzeniu
.......

Posiadanie przez pozwanych ekspektatywy prawa do
Uchwata Sqdu Najwvzszego z dnia 24 maja 2013, III UP domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej oraz
104/12 zwiqzany z tym fakt koniecznosci ponoszenia optat

eksploatacyjnych na rzecz SM .Przv Metrze"
5.•4.1. Z"g,fq$zany dUWDd t % •••• 5.4.2. Fakt pocUe:gajlilcy stwie.rdzeniu },·ii. .f!

Posiadanie przez pozwanych ekspektatywy prawa do
Wyrok Sqdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej oraz
kwietnia 2015 roku, I ACa1485/14 zwiqzany z tym fakt koniecznosci ponoszenia optat

eksploatacyjnych na rzecz SM .Przv Metrze"
•5S ..1. 2-gfa:Sliany mowed 5.5.2. Fakt podl~gajq;cy ~w.f:!rdzerfiu \.

Posiadanie przez pozwanych ekspektatywy prawa do
Wyrok Sqdu Okregowego w Warszawie z dnia 30 marca domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej oraz
2017 roku, V Ca2587/16 zwiqzany z tym fakt koniecznosci ponoszenia optat

eksploatacyjnych na rzecz SM .Przv Metrze"
5.6.1; 2gtaszanv dow6d ,.

WI 5.6.2. Fakt podlegqjqcy st~iel:dzeniu'" lK
Posiadanie przez pozwanych ekspektatywy prawa do

Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30 domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej oraz
listopada 2017 roku, V Ca883/17 zwiqzany z tym fakt koniecznosci ponoszenia optat

eksploatacyjnych na rzecz SM IIPrzy Metrze"
5.7.1. 2gfasliany dowed '111l 5.7 ..2. Faktpmtllegajqcy .l~r;dze;niu .J;:·~%II~: •• \!jlllriil·

Posiadanie przez pozwanych ekspektatywy prawa do
Wyrok SqduOkregowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej oraz
2016 roku, V Ca3614/15; zwiqzany z tym fakt koniecznosci ponoszenia opiat

eksploatacyjnych na rzecz SM .Przv Metrze"
6. 2a*~l:znikii.!naJ\¬ ;zywymi!ani:ewszvstkie .d\l)~fl~ztlrrecioW~'l!1\Jadokum~:h:t.y) ....

,} ,;;111(11;•.
1. Uchwata Rady Nadzorczej nr 216/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Planu Gospodarczo-

Finansowego SM .Przv Metrze" na rok 2016 wraz z zatqcznikiem;

2. Uchwata Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie Planu Gospodarczo -

Finansowego SM .Przv Metrze" na rok 2017 wraz z zatqcznikiem;

3. Uchwata Sadu Najwvzszego z dnia 24 maja 2013, III CZP104/12;
4. Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1485/14;
5. Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 2587/16;
6. Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V Ca 883/17;
7. Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 3614/15;

.7. ImiJ: i na~isko;\dytel!1e~. osoby (I.uh QSObi)wnoszqc~ p;l:smoo.raz p£JdpIs ~ . i1;:' 8. Ilataj'ffm ;i1 F

Monika Piworiska J1pl'L-{'(){.i/~/ 9 maja 2018 roku


