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DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Sąd Rejonowy' dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny doręcza Panu jako 

pozwanemu oraz jako pełnomocnikowi pozwanej odpis zapadłego orzeczenia 

z dnia 5 października 2021 r. wraz z uzasadnieniem.

Na zarządzenie sędziego 
sekretarz sądowy Marta Ciesielska

..Sąd informuje, że strony i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich numerów telefonów oraz adresów 
mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem. Informacje o toku postępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu 
Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu do spraw za pośrednictwem tego Portalu. Wymaga to jedynie założenia vr nim 
konta, co jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i jego szerokich 
możliwościach można uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na bardzo 
sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy

Wysłano w dniu 8 grudnia 2021 r. 
sekretarz sądowy Marta Ciesielska

P O U C Z E N I E
(doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w przypadku gdy przedłużono termin do sporządzenia

uzasadnienia)
Sąd Rejonowy dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie informuje, iż termin do sporządzenia pisemnego uzasadnienia 

w niniejszej sprawie został przedłużony przez Prezesa tut. Sądu. W związku z tym w terminie trzytygodniowym od dnia doręczenia 
wyroku z uzasadnieniem, strona/uczestnik może wnieść apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu 
Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie.
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Do apelacji należy dołączyć jej odpisy i odpisy jej załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, 
a ponadto, jeżeli w Sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, w tym winna być opatrzona podpisem 
strony/uczestnika albo jego przedstawiciela ustaw-owego lub pełnomocnika, a także zawierać m.in. sygnaturę akt.

Ponadto apelacja powinna zawierać: I) oznaczenie wyroku/postanowienia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest 
on zaskarżony w całości czy w części (a jeśli w części to, w jakiej); 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 3) uzasadnienie zarzutów; 
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów'; 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku/postanowienia 
z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać 
fakty ustalone przez Sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty 
nieustalone przez Sąd pierwszej instancji. Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie 
w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Powołując fakt 
wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu 
dotyczącą tego faktu. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być 
oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzy! powództwo 
iub Sąd orzekł ponad żądanie.

Od apelacji pobiera się opłatę sądową ustalaną zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 785 ze zm.).

Jeżeli nie wniesiono apelacji od wyroku/postanowienia, na zawarte w nich postanowienie o kosztach przysługuje zażalenie 
do Sądu Okręgowego w Warszawie, które wnosi się za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie 
w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli Sąd odstąpił od jego uzasadnienia, w całości 
uwzględniając zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie -  
termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia, w który m pow<olano się na to pismo. Jeżeli pismo 
to zostanie doręczone później niż postanowienie, termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia tego pisma.

Tygodniowy termin do wniesienia zażalenia uw'aża się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła 
zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie. W takim przypadku Sąd ten zawiadamia tut. Sąd pierwszej instancji o wniesieniu 
apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy.

Strona może wnieść zażalenie tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (w tym m.in. zawierać podpis strony albo 
jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika a także sygnaturę akt) oraz zawierać: wskazanie zaskarżonego postanowienia 
z podaniem, czy jest one skarżone w całości, czy w części (a jeśli w części, to w jakiej) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, 
jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów' i dowodów.

Do zażalenia należy dołączyć jego odpisy i odpisy jego załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, 
a ponadto, jeżeli w Sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Od zażalenia pobiera się opłatę sądową ustalaną zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (tj. Dz. U. z 2019 roku. poz. 785 ze zm.).

Termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Oddanie 
pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - 
Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 roku. poz. 2188 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy 
złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu 
karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Strony/uczestnicy i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.
Strony/uczestnicy i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać tut. Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie 

zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest 
Sądowi znany.
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2021 r.

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

następującym:

Przewodniczący: sędzia Jakub Kowalczyk 

Protokolant: Iwona Wileńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2021 r. w Warszawie sprawy 

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zofii Maciejewskiej -  Saracie, Zbigniewowi Saracie 

o zapłatę

I. zasądza od Zofii Maciejewskiej -  Saraty i Zbigniewa Saraty solidarnie na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie 12274,57 zł 

(dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy) 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 22 czerwca 

2017 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo z pozostałym zakresie;

III. zasądza od Zofii Maciejewskiej -  Saraty i Zbigniewa Saraty solidarnie na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie kwotę 5917 zł (pięć 

tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

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

rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa kwotę 979,88 zł 

(dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem 

zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych z sum Skarbu Państwa.





Uzasadnienie
wyroku z dnia 5 października 2021 r.

Pozwem z dnia 22 czerwca 2017 r. powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy 

Metrze” domagała się zasądzenia solidarnie od pozwanych Zbigniewa Saraty i Zofii 

Maciejewskiej-Saraty kwoty 12314,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia 

pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanych na jej rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że pozwanym przysługuje ekspektatywa 

spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wraz z garażem w 

zabudowie szeregowej, położonego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie, na zasadach 

wspólności ustawowej. Powódka wskazała, że pozwani nabyli prawo do przedmiotowego 

domu zgodnie z przydziałem z dnia 20 kwietnia 2001 r. Powódka podniosła, że pozwani są 

obowiązani uiszczać co miesiąc z góry do 15. dnia miesiąca opłaty związane z używaniem 

tego lokalu. Pozwani uchylali się od regulowania należnych powódce opłat. Dochodzona 

pozwem kwota obejmuje należność główną w wysokości 12027,62 zł oraz odsetki w kwocie 

286,56 zl -  za okres zaległości od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 15 czerwca 2017 r. 

(pozew k. 2-4)

Sąd w dniu 6 lipca 2017 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, 

uwzględniający w całości żądanie pozwu, (nakaz zapłaty k. 34)

Pozwani wnieśli od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw, zaskarżając nakaz zapłaty w 

całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

W sprzeciwie oraz w dalszych pismach procesowych pozwani podnosili następujące 

zarzuty przemawiające w ich ocenie za brakiem zasadności powództwa:

1. pozew nie znajduje podstawy prawnej i opiera się na nierzetelnych danych;

2. nieskuteczne ustanowienie przydziału domu jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej na warunkach własnościowych, ponieważ spółdzielnia nie była i nie jest 

właścicielem gruntu i budynku;

3. brak podstawy do zarządzania budynkiem nie będącym własnością spółdzielni, który 

wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości, wobec braku stosownej umowy z 

właścicielem segmentu Lanciego %,;
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4. brak podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z uwagi na brak 

własności segmentu Lanciego 9b;

5. niewywiązywania się spółdzielni z obowiązku przeniesienia na pozwanych własności 

budynku jednorodzinnego;

6. brak perspektywy uzyskania pełnych praw związanych z własnością domu, ani nawet 

ekspektatywą odrębnej własności;
7. brak udokumentowanych kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem segmentu 

Lanciego 9b.
(sprzeciw> k. 37-41; pismo z dnia 26 lipca 2018 r. k. 178-180, pismo z dnia 25 lutego 

2021 r. k. 307-309v.)

Powódka pismem z dnia 9 maja 2018 r. podtrzymała swoje stanowisko w sprawie. 

Nadto wskazała, że okoliczność, że nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, na którym 

posadowiony jest segment pozwanych nie wpływu na zakres jej uprawnień w stosunku do 

pozwanych. Powódka podkreśliła, że nawet po uzyskaniu prawa użytkowania wieczystego 

przez powódkę i po uzyskaniu przez pozwanych pełnego prawa do domu jednorodzinnego 

przez pozwanych, ich nieruchomość nie zostanie oderwana od spółdzielni, gdyż budynki te 

były budowane w reżimie spółdzielczym, a nie deweloperskim. Powódka podniosła, że czyni 

starania celem uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntu, jednakże jest to utrudnione 

z uwagi na uzależnienie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu od 

uregulowania przez powódkę wobec m.st. Warszawy czynszu dzierżawnego, przy czym 

zadłużenie w ocenie powódki nie istnieje. Powódka podkreśliła również, że pozwanym 

przysługuje ekspektatywa, co zostało przesądzone przez Sądy orzekające w analogicznych 

sprawach wobec tych samych pozwanych, tj. w wyrokach Sądu Okręgowego z dnia 12 

sierpnia 2016 r., V Ca 3614/15 oraz z dnia 23 listopada 2017 r., V Ca 3322/15. (pismo k. 92- 

96v.)

Powódka w piśmie z dnia 20 sierpnia 2020 r. sprecyzowała okres zaległości wskazany 

w pozwie i wskazuje, że należności dochodzone niniejszym postępowaniem obejmują okres 

zaległości od listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (pismo procesowe k. 297-297v.)

Pozwnny Zbigniewa Sarata, działający również w imieniu pozwanej Zofii 

Maciejewskiej -  Saraty (pełnomocnictwo k. 198) na rozprawie z dnia 18 maja 2021 r. nie 

zakwestionował kosztów podgrzania wody, centralnego ogrzewania, zaliczki na wodę, 

dzierżawy ciepłomierza i gospodarowania odpadami. Pozwnny stwierdził, że neguje zasadę
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ponoszenia podatku od nieruchomości, opłatę za dzierżawę gruntu oraz koszt dzierżawy 
terenu rezerwy, zaś do akceptowanych kosztów doliczyłby koszt oświetlenia wieczorem. 

(protokół rozprawy k. 372-373)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Spółdzielnia mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie w dniu 23 sierpnia 

1997 r. zawarła ze Zbigniewem Saratą umowę nr 210, na mocy której zobowiązała się do 

wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o powierzchni całkowitej, 

wraz z poddaszem użytkowym i garażem, 188,75 m2, zlokalizowanego na działce o 

powierzchni ok. 210 m2, położonego w Warszawie przy ul. Lanciego. W § 6 umowy strony 

przewidziały, że przydział domu jednorodzinnego wraz z garażem -  na warunkach 

własnościowego prawa do lokalu -  nastąpi po: zrealizowaniu inwestycji mieszkaniowej, 

wpłaceniu przez nabywcę kwot pełnego wkładu budowlanego, przyjęciu w poczet członków 

spółdzielni. W § 7 ust. 1 umowy strony wskazały, że po dokonaniu przydziału domów 

jednorodzinnych oraz przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - 

Spółdzielnia miała przenieść na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami 

do działek, (umowa nr 210 z 23 sierpnia 1997 r. k. 49-52)

W dniu 20 kwietnia 2001 Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata otrzymali od 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” przydział domu jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej na warunkach własnościowych wraz z garażem, położony przy ul. Lanciego 9B. 

(okoliczności bezsporne, a ponadto: przydział domu jednorodzinnego z 20 kwietnia 2001, k. 
14-15)

Zgodnie z § 13 ust. 1 i § 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” 

członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz osoby 

niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są 

obowiązani 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 -  co 

miesiąc z góry do 15-nastego dnia każdego miesiąca, (statut k. 16-27)

Wysokość zadłużenia pozwanych w'obec strony powodowej za okres od 1 listopada 

2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wyniosła z tytułu czynszów oraz rozliczeń mediów: 12027,54 

zł, z tytułu odsetek naliczonych od zaległych opłat do 22 czerwca 2017 r.: 247,03 zł, tj.
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łącznie 12274,57 zł. Powódka naliczała pozwanym opłaty za eksploatację budynku, fundusz 
remontowy, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, zaliczkę za wodę, dzierżawę 

ciepłomierza, gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, dzierżawę terenu oraz 

dzierżawę terenu -  rezerwa (ta ostatnia opłata jest naliczana w związku z procesem jaki m.st. 

Warszawa wytoczyło spółdzielni mieszkaniowej). Powyższe zadłużenia uwzględnia również 

rozliczenie mediów w okresie objętym pozwem
W ewidencji spółdzielni lokal mieszkalny pozwanych wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi posiada powierzchnię 193,08 m2. (opinia biegłego z zakresu wyceny i analizy 

finansowej przedsiębiorstw, ekonomii, finansów, rachunkowości i księgowości k. 217-240; 

opinia uzupełniająca k. 272-285)

Pozwani w okresie objętym żądaniem pozwu nie regulowali żadnych opłat na rzecz 

powodowej spółdzielni, (bezsporne)

Właścicielem działki ewidencyjnej nr 4/42 z obrębu 1-11-05 (powstałej z podziału 

działki ewidencyjnej nr 4/1), na której zlokalizowany jest budynek przy ul. Lanciego 9B, jest 

miasto stołeczne Warszawa. W dniu 2 października 1997 r. Spółdzielnia zawarła z 

właścicielem nieruchomości gruntowej umowę dzierżaw}' m.in. wyżej wymienionej działki na 

okres 29 lat. Strony umowy ustaliły, że prawo dzierżawcy do używania i pobierania pożytków 

będzie polegało na zabudowie dzierżawionej nieruchomości zabudową mieszkaniową wraz z 

usługami.

W dniu 25 lipca 2000 r. Rada Gminy Warszawa -  Ursynów podjęła uchwałę nr 287 w 

sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości 

oraz oddania jej w użytkowanie wieczyste. Z treści § 2 uchwały wynika, że nieruchomość 

została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze”, (pismo z 31 lipca 2013 r. Urzędu miasta stołecznego 

Warszawy, Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatury w Dzielnicy Ursynów k. 42, 

umowa dzierżawy z 2października 1997 r. k. 54 -  56 v., uchwała nr 287 Rady Gminy 

Warszawa -  Ursynów k. 58-58v.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” wniosła w dniu 21 grudnia 2018 r. pozew 

przeciwko miastu stołecznemu Warszawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o 

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego dzierżawionej nieruchomości składającej się z 

działki ewidencyjnej nr 4/42 i przeniesienia prawa własności znajdujących się na gruncie 

budynków i urządzeń. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. 

akt II C 33/19) oddalił powództwo, a apelacja od tego wyroku została oddalona wyrokiem
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Sądu Apelacyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V ACa 290/20) (odpis wyroku wraz 

z uzasadnieniem k. 376-3 96v.)

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy prowadzi postępowanie w 

sprawie uregulowania prawa do dzierżawionego gruntu na rzecz powodowej spółdzielni 

poprzez ustanowienie m.in. prawa użytkowania wieczystego. Na długotrwałość tego 

postępowania wpływał m.in. proces wydzielania Spółdzielni Mieszkaniowej Migdałowa oraz 

Spółdzielni Mieszkaniowej Migdałowa II. Aktualnie postępowanie w przedmiocie 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nie może zostać zakończone z uwagi na 

toczącą się sprawę z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” o zapłatę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pomiędzy stronami 

postępowania o zapłatę czynszu istnieje spór dotyczący wysokości czynszu jaki ma zostać 

zapłacony przez spółdzielnie, gdyż spółdzielnia nie zaakceptowała czterokrotnej podwyżki 

czynszu, (okoliczności bezsporne, pismo Burmistrza Dzielnicy Ursynów z 29.01.2015 r. k. 

170-171, pismo z 10.12.2020 r. k. 370-371)

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dokumentów i kopii 

dokumentów, które w całości uznał za wiarygodne oraz w oparciu o okoliczności między 

stronami bezsporne. W ocenie Sądu dokumenty te są wiarygodne i brak było podstaw do ich 

kwestionowania. Ustalając stan faktyczny Sąd pominął niewymienione powyżej dokumenty, 

jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Złożone przez strony 

odpisy wyroków i uzasadnień zostały potraktowane przez Sąd jako wzmocnienie 

argumentacji prawnej stron.

Wysokość zadłużenia pozwanych z tytułu korzystania przez nich budynku przy ul. 

Lanciego 9b w Warszawie za okres objęty żądaniem pozwu Sąd ustalił na podstawie opinii 

biegłego sądowego z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości Barbary 

Wójcickiej oraz sporządzonej przez nią opinii uzupełniającej. Biegła ta w opinii z dnia 30 

listopada 2019 r. wykazała, że łączne zadłużenie pozwanych wobec powodowej spółdzielni z 

tytułu opłat za okres od 15 listopada 2016 r. do 15 czerwca 2017 r. wynosi kwotę 10845,78 zł 

w tym z tytułu należności głównej 10608,69 zł oraz z tytułu odsetek ustawowych -  237,09 zł. 

Biegły w opinii uzupełniającej z dnia 1 czerwca 2020 r. (k. 272-283) sporządził dodatkowo II 

wariant wyliczeń za okres od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wskazując, że łączne 

zadłużenie pozwanych wobec powodowej spółdzielni z tytułu opłat za okres od 1 listopada 

2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wynosi kwotę 12309,51 zł w tym z tytułu należności głównej 

12027,54 zł oraz z tytułu odsetek ustawowych -  281,97 zł.
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Powyższa opinia była kwestionowana w całości przez pozwanych (pismo z dnia 15 
stycznia 2020 r. k. 252-254), którzy zarzucili biegłej sądowej wydanie fałszywej opinii, 

poświadczenie nieprawdy, sporządzenie opinii sprzecznej z powszechnie obowiązującym 

prawem, sprzecznej ze statutem spółdzielni oraz nie badanie dostarczonych przez spółdzielnię 

dokumentów pod względem merytorycznym. Powódka zaś co do zasady nie zakwestionowała 

metodologii wyliczeń przyjętej przez biegłego, zarzucając biegłemu dokonanie wyliczeń za 

niewłaściwy okres (pismo z 27 stycznia 2020 r. k. 260-261).

Sąd uznał opinie za pełne, jasne i niezawierające sprzeczności, dlatego też w 

przeważającym zakresie (za wyjątkiem wyliczonych przez biegłą odsetek) oparł na nich 

ustalenie w zakresie wysokości zadłużenia pozwanych wobec powódki za okres objęty 

pozwem. Sąd przyjął II wariant wyliczeń, gdyż został on opracowany za okres, za który 

powódka ostatecznie domagała się zapłaty. Brak było także podstaw by przyjąć, że opinia 

zasadnicza oraz opinia uzupełniająca zostały sporządzone nierzetelnie, stronniczo oraz że 

wnioski przedstawione przez biegłą w opiniach obarczone były błędami lub nieścisłościami 

nie pozwalającymi na oparcie się o te opinie przy rozstrzyganiu sprawy. Tym samym 

sformułowane przez pozwanych zarzuty do opinii uznać należało za niezasadne. Podkreślić 
należy, że pozwani kwestionując opinię biegłego negowali istnienie podstaw do obciążenia 

ich opłatami, nie twierdząc przy tym, aby opinia została sporządzona sprzecznie z uchwałami 

organów spółdzielni, na podstawie których dokonano naliczeń opłat wobec pozwanych i 

wyliczenia zadłużenia za okres objęty pozwem. Tym samym brak przedłożenia powyższej 

dokumentacji (uchwał organów spółdzielni, regulaminów, informacji -  wymienionych na k. 

229) w oparciu, o która biegła sporządzał opinię w żaden sposób nie pozbawia tej opinii 

waloru pełnoprawnego dowodu. Na powyższe pozwala również stanowisko pozwanego, który 

zarzucił biegłej sądowej, że przepisała dane wynikające z uchwał organów spółdzielni.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanych o zobowiązanie powódki do przedstawienia 

wszystkich materiałów źródłowych dotyczących ponoszonych kosztów eksploatacyjnych i 

wykorzystania funduszu remontowego dla segmentu przy ul. Lanciego 9b bowiem wniosek o 

zobowiązanie do złożenia tych dokumentów nie zmierzał do wykazani okoliczności mających 

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Po pierwsze wskazać należy, że pozwani byli 

zobowiązani do ponoszenia opłat zgodnie z postanowieniami statutu, a nie jedynie opłat 

związanych bezpośrednio z segmentem położonym przy ul. Lanciego 9B. Tym samym 

ostatecznie zbędna byłaby analiza dokumentów spółdzielni celem ustalenia części kosztów 

bezpośrednio związanych z segmentem pozwanych. Analiza taka jak wydaje się byłaby 

również niemożliwa w sytuacji gdy powód nie twierdził w toku postępowania, aby prowadził
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ewidencje wszystkich kosztów związanych bezpośrednio z danym segmentem. Wysokość 

opłat, których dochodziła strona powodowa wynikała z uchwał rady nadzorczej dotyczących 

uchwalania planów gospodarczo finansowych podejmowanych na podstawie § 71 statutu. 

Biegła sądowa sporządziła opinię również na podstawie dokumentów udostępnionych przez 

spółdzielnię. Jak wynika z pisma pozwanych (k. 252) pozwani byli zawiadomieni o terminie 

przekazania tych dokumentów, ale nie stawili się w siedzibie spółdzielni na przekazania 

bieglej sądowej dokumentów. Na marginesie wskazać należy, że taki sposób udostępniania 

biegłemu opinii znajduje aprobatę w orzecznictwie sądowym (por. wyrok Sądu Okręgowego 

w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 r., sygn.. akt V Ca 3614/15, k. 144-152). Wskazać w 

tym miejscu należy również, że pozwani ostatecznie nie twierdzili, aby rozliczenia mediów 

były dokonywane niezgodnie z rzeczywistym ich zużyciem wynikającym z odczytów 

liczników.

Oceniając opinię biegłej sądowej nie można również pomijać tego, że pomimo 

zobowiązania nałożonego przez Sąd (zobowiązanie k. 288, EPO k. 301), ostatecznie pozwani 

nie zgłosili zarzutów i wniosków związanych z opinią biegłej sądowej, ani też nie wnieśli o 

przeprowadzenie dowodu z ustnej opinii uzupełniającej. Pozwani nie negowali ostatecznie 

wyjaśnień biegłych zawartych w opinii uzupełniającej, w tym tych dotyczących sposobu 

rozliczenia ciepłej wody, zaliczek na poczet centralnego ogrzewania, a także twierdzeń 

biegłej, iż stawki widniejące w zawiadomieniach wynikają z planu gospodarczo- 

finansowego.

Sąd rozważył, co następuje:
Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającym zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (zwanej dalej: u.s.m.) członkowie spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych 

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni poprzez 

uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie zaś z ust. 11 powołanego 

przepisu osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, 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 kolei art. 4 ust. 3
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u.s.m. stanowi, że członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności 

lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie 

wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji 

uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2. Przepisy te mają zastosowanie do domów 

jednorodzinnych na podstawie art. 2 ust. 3 u.s.m., które nakazuje stosować do nich przepisy 

ustawy dotyczące lokali.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że od chwili postawienia segmentu przy ul 

Lanciego 9B do dyspozycji pozwanych są oni zobowiązani co uiszczania na rzecz spółdzielni 

opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 u.sm. na pokrycie kosztów związanych z 

utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na ich dom oraz nieruchomości 

stanowiącej mienie spółdzielni. Budynek jest eksploatowany przez pozwanych i generuje 

określone koszty, które powinni ponieść pozwani. Sąd podziela w tym zakresie pogląd 

wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 

r„ sygn. akt V Ca 3322/15 (k. 166-169)

Nawet gdyby przyjąć, że powyższe przepisy nie znajdują zastosowania wprost do 

sytuacji pozwanych, to w ocenie Sądu do pozwanych jako podmiotów posiadających 

ekspektatywę prawa rzeczowego znajduje zastosowanie art. 4 u.s.m. stosowany na zasadzie 

analogii. Taki sposób stosowania i wykładni prawa jest dopuszczalny w orzecznictwie (por 

wnioskowanie ., analogia legis ” przedstawione w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 

1998 r. sygn. III CZP 11/98). Ze stanowiska pozwanych wynika, że brak jest normy 

określającej prawo do pobierania opłat w przypadku, gdy spółdzielnia nie jest użytkownikiem 

lub właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest segment zajmowany przez pozwanych. 

Gdyby przyjąć za prawidłowe stanowisko pozwanych, to oceniając ten zarzut nie można 

pomijać tego, że sytuacja prawna osób posiadających ekspektatywę spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu jest zbliżona do sytuacji osób uprawnionych z tytułu 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jak wynika z powoływanej przez strony 

uchwały 7 sędziów SN z dnia 24 maja 2013 sygn. akt III CZP 104/12 w przypadku 

ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu brakuje "ogniwa ostatniego" 

w postaci uzyskania przez spółdzielnię odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości. 

Sąd Najwyższy wskazał w tej uchwale, iż na skutek ustanowienia tego prawa „dochodzi do 

stabilizacji sytuacji prawnej uprawnionego członka spółdzielni jako beneficjenta 

ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i jednocześnie do
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wzmocnienia jego pozycji w relacjach prawnych ze spółdzielnią. Uzyskane tymczasowe 

prawo podmiotowe jest zbywalne i dziedziczne”.

Wbrew stanowisku pozwanych na istnienie po ich stronie ekspektatywy prawa 

rzeczowego nie wpływa treść wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 

2021 r. Orzeczenie to pozostaje bez wpływu na łączącą stronę powodową i m.st. Warszawę 

umowę dzierżawy. Wyrok ten zamyka jedynie drogę do ustanowienia na rzecz spółdzielnia 

prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości w następstwie orzeczenia 

sądowego. Wyrok ten w żaden sposób nie przekreśla możliwości uzyskania przez spółdzielnię 

mieszkaniową tytułu prawnego do nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) w drodze 

np. umowy zawartej z m.st. Warszawą. Pozwany tej okoliczności nie udowodnił, a jedynie 

definitywne przekreślenie możliwości uzyskania przez spółdzielnia prawa użytkowania 

wieczystego do nieruchomości czy też prawa własności mogłoby zakwestionować istnienie 

ekspektatywy po stronie pozwanych. To, że są podejmowane działania ze strony spółdzielni 

celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości wynika z przedstawionych przez strony 

dokumentów. Długotrwałość tego procesu, pomimo, że stanowi znaczącą niedogodność po 

stronie pozwanych, nie pozbawia ich ekspektatywy prawa rzeczowego.

Tym samym sytuacja pozwanych jest zbliżona do sytuacji uprawionych z tytułu 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (domu), gdyż pozwani na podstawie tego 

prawa posiadają prawo do korzystania z segmentu, a prawo to jest zbywalne i dziedziczne. 

Zatem nawet przyjęcie, że do sytuacji pozwanych nie znajduje zastosowania art. 4 ust. 3 

u.s.m. skutkowałoby uzaniem, że winni oni ponosić opłaty na podstawie art. 4 ust 1 u.sm. 

stosowanego na zasadzie analogii.

Powyższe argumenty przemawiają również za obowiązkiem ponoszenia przez 

pozwanych opłat na fundusz remontowy. Obowiązek ich ponoszenia obciąża pozwanych na 

podstawie art. 6 ust. 3 u.s.m. w zw. z art. 2 ust. 3 u.s.m. Z art. 4 u.s.m. wynika, że pozwani są 

zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych nie tylko z eksploatacją i 

utrzymaniem segmentu, ale również są zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych 

budynkach lub osiedlu. Z powyższego wynika, że pozwani byli zobowiązani do 

odprowadzania opłat nie tylko związanych z zamieszkiwanym przez nich domem, ale i z 

nieruchomością wspólną, (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 

2017 r., sygn. akt V Ca 883/17 k. 134-143). Na obowiązek ponoszenia opłat związanych z 

funduszem remontowym nie wpływa sposób wydatkowania środków pochodzących z tych
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opłat. Konkretne decyzje i zasady dofinansowania poszczególnych nieruchomości stanowią 

uprawnienie własne spółdzielni jako zarządcy, które to decyzje mogą zostać poddane kontroli 

sądowej bądź w trybie art. 42 prawa spółdzielczego, bądź w trybie art. 202 k.c. w zw. z art. 27 

ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 1 ust. 2 ustawy o własności lokali, (por. 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACa 1028/12). Pozwani nie twierdzili aby 

wykorzystali powyższe możliwości celem kontroli wydatkowania środków pochodzących z 

opłat z tytułu funduszu remontowego.

Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty dotyczące tego, że dom oddany do użytku 

pozwanym nie stanowi mienia spółdzielni i spółdzielnia nie ma podstaw do zarządzania nim 

oraz gruntem, na którym został posadowiony, a w konsekwencji do żądania zapłaty 

poniesionych na jego utrzymania kosztów. Zgodnie z art. 44 k.c.: „Mieniem jest własność i 

inne prawa majątkowe”. W świetle definicji zawartej w art. 44 k.c. mienie obejmuje obok 

prawa własności wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a więc 

zarówno inne praw'a rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków' 

obligacyjnych (por wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r. sygn. I CK 425/03). 

Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, na którym posadowiony jest 
segment pozwanych, ale posiada prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które 

uzyskała w ramach opisanej wyżej umowy dzierżaw}', czyli prawa majątkowego w 

rozumieniu art. 44 k.c. Gmina Warszawa Ursynów wydzierżawiła spółdzielni grunt celem 

jego zabudowy mieszkaniowej i pobieranie z tego tytułu pożytków. Od tego czasu Gmina 

Warszawa Ursynów (aktualnie m.st. Warszawa) nie zarządza, ani nie administruje 

nieruchomością i nie rości sobie z tego tytułu praw. W świetle powyższego powodowa 

spółdzielnia na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m. jest zobowiązana zarządzać nieruchomością przy 

ul. Lanciego 9, na której jest posadowiony segment zajmowany przez pozwanych, gdyż 

prawo dzierżawy tej nieruchomość stanowi mienie spółdzielni. Dla powyższego obowiązku 

spółdzielni oraz związanego z tym obowiązku ponoszenia przez pozwanych opłat nie ma 

znaczenia to, czy nieruchomość ta jednocześnie wchodzi w skład gminnego zasobu 

nieruchomości.

Odnosząc się do wysokości roszczenia wskazać należy, iż z zebranego w sprawie 

materiału dowodowego, w' szczególności z opinii biegłej sądowej Barbary Wójcickiej 

wynikało, iż łączne zadłużenie pozwanych wobec powodowej spółdzielni z tytułu opłat 

związanych z segmentem przy ul Lanciego 9B z tytułu czynszu oraz rozliczeń mediów w' 

okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r wyniosło 12027,54 zł. Sąd przyjął za
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podstawę ustaleń wariant II opinii, albowiem wariant ten uwzględnia okres za jaki powódka 

domaga się zapłaty. Wbrew stanowisku pozwanych Sąd nie znalazł podstaw, by przyjąć, że 

opinie zostały sporządzone nierzetelnie bądź stronniczo. Biegła sądowa przygotowując opinie 

(zasadniczą oraz uzupełniającą) opierała się uchwałach organów spółdzielni oraz 

dokumentach przedstawionych przez spółdzielnie, a pozwani nie twierdzili, aby opinia ta 

została sporządzona sprzecznie z tymi dokumentami ani też nie domagali się przedstawienia 

dokumentów w oparciu, o które przygotowano opinię. Tak jak wskazano powyżej w świetle 

art. 4 u.s.m. brak było podstaw do wyliczania kosztów związanych bezpośrednio z 

eksploatacją i utrzymaniem jedynie segmentu zajmowanego przez pozwanych, skoro pozwani 

byli zobligowani do ponoszenia opłat, tak jak inni uprawnieni z tytułu spółdzielczych 

własnościowych praw do lokalu, a więc zgodnie z postanowieniami statutu. Brak jest zapisów 

czy to ustawowych, czy też statutowych, które by ograniczały obowiązek ponoszenia przez 

pozwanych opłat, jedynie do opłat wymienionych przez pozwanego Zbigniewa Saratę na 

rozprawie w dniu 18 maja 2021 r. Na marginesie zaznaczyć należy, że pozwani nie 

kwestionowali w trybie art. 4 ust. 8 u.s.m. na drodze sądowej (w tym w niniejszym 

postępowaniu) zmiany wysokości opłat. Tym samym na powódce nie ciążył obowiązek 

wykazania zasadności zmiany wysokości opłat, których wysokość ulegała zmianie w okresie 

objętym pozwem.

Obowiązek zapłaty odsetek wynika z art. 481 k.c. Uchybienie terminowi płatności 

opłat, wynikającemu ze statutu - 15 dzień miesiąca, sprawiało, że pozwani pozostawali w 

opóźnieniu z płatnością. Sąd dokonał korekty wyliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, 

albowiem biegła sądowa błędnie przyjęła, że pozew został wniesiony w dniu 4 lipca 2017 r., 

podczas gdy pozew został wniesiony do Sądu w dniu 22 czerwca 2017 r. Z tabeli 

przedstawionej w opinii uzupełniającej (str. 11 opinii uzupełniającej, k. 282) wynika, że 

pozycja odsetki w danym miesiącu obejmuje odsetki naliczone na dzień 15 danego miesiąca 

(przykładowo odsetki za czerwiec 2017 r. obejmują odsetki ustawowe za opóźnienie liczone 

od kwoty 10275,77 zł za okres od 16 maja 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.). Sąd wziął pod 

uwagę również to, że 15 czerwca 2017 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy, co sprawia, 

że w dniu 16 czerwca 2017 r. pozwani nie pozostawali w opóźnieniu z zapłatą opłat za 

czerwiec W efekcie odsetki za dzień 16 czerwca 2017 r. liczone od kwoty 10275,77 zł 

wynoszą 1,97 zł. Z kolei suma odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 

12027,54 zł za okres od 17 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r. wynosi 13,84 zł. 

Mając na uwadze powyższe Sąd przyjmując założenia z wyżej opisanej tabeli uwzględnił
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skapitalizowane odsetki w wysokości 247,03 zł (7,72 + 16,21 + 24,45 + 29,52 + 42,23 + 50 + 

61,09+ 1,97+ 13,84).

W ocenie Sądu brak było podstaw do oddalenia powództwa na podstawie art. 5 k.c. w 

jakimkolwiek zakresie, gdyż zasądzenie dochodzonej pozwem kwoty nie jest sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego. Sąd jest świadomy rozbieżności w orzecznictwie na 

gruncie podobnych spraw, w tym spraw toczonych pomiędzy tymi samymi stronami, co 

potwierdzają odpisy licznych wyroków, składanych w toku tego procesu. Sąd stoi jednakże na 

stanowisku, że długotrwałość procedury zmierzającej do uregulowania przez powodową 

spółdzielnię tytułu prawnego do nieruchomości przy ul. Lanciego 9, a w rezultacie brak 

wywiązania się dotychczas przez powódkę z umowy zawartej z pozwanym w 1997 r., nie 

może stanowić podstawy do zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłat zgodnie z 

postanowieniami statutu. Pozwani nie wykazali ani wysokości szkody z tytułu braku 

uregulowania przez spółdzielnię tytułu do nieruchomości, ani też nie zgłosili zarzutu 

potrącenia wierzytelności wynikającej z braku wykonania umowy. Trwająca 20 lat 

niepewność co do stanu prawnego związanego z segmentem pozwanych stanowi niewątpliwie 

znaczącą niedogodność dla pozwanych. Nie może to jednak skutkować zwolnieniem ich z 

obowiązku ponoszenia opłat za zajmowany przez nich segment. W ocenie Sądu w sytuacji 

gdy strona powodowa jako spółdzielnia ponosi koszty, o których mowa w art. 4 u.s.m., to 

zwolnienie pozwanych z obowiązku ich uiszczania oznaczałoby przerzucenie tego obowiązku 

na pozostałych członków spółdzielni lub osoby nie będące członkami spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub tak jak pozwanym ekspektatywy tych praw. 

Dodatkowo nie można zapominać, że analizowany w niniejszej sprawie problem dotyczy 

wielu spółdzielni na terenie m.st. Warszawy. Długotrwałość procedur zmierzających do 

uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na których spółdzielnie wybudowały budynki 

nie może powodować, że obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem tych budynków oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, z uwagi 

na odwołanie się do art. 5 k.c., będą obciążane wyłącznie te osoby, które posiadają 

spółdzielcze prawa do lokali (domów) w budynkach położonych na gruntach stanowiących 

własność spółdzielni lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.

Mając na uwadze powyższe Sąd w punkcie I wyroku zasądził od pozwanych 

solidarnie na rzecz powoda kwotę 12274,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
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liczonymi za okres od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty. W punkcie II wyroku Sąd 

oddalił dalej idące powództwo.
O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. i art. 105 § 2 k.pe. 

obciążając nimi w całości pozwanych, jako stronę przegrywającą proces. W skład 

zasądzonych kosztów procesu weszły opłata od pozwu 300 zł, wynagrodzenia pełnomocnika 

powoda w wysokości 3600 zł, uiszczona przez powódkę zaliczka na poczet wynagrodzenia 

biegłego w wysokości 2000 zł oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w 

wysokości 17 z ł .

W toku sprawy wydatkowano tymczasowo z sum Skarbu Państwa kwotę 979,88 zł 

Kwotę tą Sąd nakazał pobrać solidarnie od pozwanych, jako strony przegrywającej proces, na 

rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 k.p.c.

iem

-Lska
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