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UWAGA! PRZED WYPEtNIENIEM NALEZY DOKtADNIE ZAPOZNAC SI!; Z POUCZENIAMI



Wnosz~ 0 zasadzenie od pozwanych na rzecz pow6dki koszt6w procesu, w tym koszt6w zastepstwa procesowego oraz
oplaty skarbowej od udzielonego pe!nomocnictwa, zgodnie z obowiazujacyrni przepisami. W razie uprawomocnienia sie
nakazu zaplaty, wnosze 0 zwrot % oplaty sadowe] uiszczonej od pozwu na rachunek bankowy pow6dki 0 numerze: 22
1320 1104 3033 0948 2000 0001.

Raka;!aAie ekFesleRe~e zael'ieVt'aRie si~*
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Oznacza to, ze wystapienie z niniejszym pozwem jest w petni uzasadnione i konieczne. Z najdalej idace] ostroznosci
procesowej, w razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zaplaty oraz kwestionowania sposobu dokonanych
naliczen, powodka wnosi 0 rozpoznanie niniejszej sprawy z porninieciern przepisow 0 postepowaniu uproszczonymoraz 0
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego dysponujqcego wladornosciarni specjalnymi w zakresie rozliczen oplat
eksploatacyjnych w spoldzielniach mieszkaniowych na okolicznosc weryfikacji, na podstawie przedstawionego
w niniejszej sprawie materialu dowodowego oraz na podstawie oryqinalow uchwat orqanow Spordzlelni i oryqinalow
dokumentacji ksieqowe] i rachunkowej znajdujqcej si!?w Spotdzielni, ktora zostanie biegtemu udostepniona, prawidlowosci
dokonanego przez strone powodowa naliczenia zadluzenia obciazajaceqo pozwanych w rnysl obowiazujacych w okresie
objetyrn pozwem uchwat orqanow Spotdzielni.

dowod: Kserokopia przedseooweqo wezwania do zap/aty z dnia 26.04.2018 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia
14.05.2018 r.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji na wezwanie ze strony pozwanych, zainicjowana przez powodke proba polubownego
zakoriczenia sporu pozostala bezskuteczna.

W celu polubownego zakonczenia sporu, powodka w dniu 26.04.2018 r. wysylala do pozwanych przedsqdowewezwanie
do zaplaty, z zakresleniern 7-dniowego terminu na uregulowanie zadluzenia z tytulu poniesionych oplat za eksploatacje i
utrzymanie Oomu. Pismo zostalo odebrane przez pozwanego w dniu 14.05.2018 r.

dowod: Karty kontowe "Oplaty za toke!" i "Odsetki".

Powodka dochodzi w niniejszym postepowaniu kwot, ktore stanowia okres zaleqlosci od 15.01.2018 r. do 15.07.2018 r.

Od tak ustalonej kwoty zaleqlosci, powodka dochodzi dalszych ustawowych odsetek za opoznienie od dnia wniesienia
pozwu do dnia zaplaty (zgodnie z art. 482 § 1 k.c.).

Powyzsza kwota sklada si!? z naleznosci gtownej w wysokosci 11.406,35 zl oraz odsetek w wysokosci 159,61 zl.
Vvysokosc odsetek zostata naliczona zgodnie z obowiazujacyrn Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7
stycznia 2016 r. w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za opoznienie w zw. z art. 481 § 2 [4] ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2014 r. poz. 121, z pozn. zm.1).

Pozwani uporczywie uchylaja sie od wnoszenia oplat na rzecz Sp6ldzielni. Na dzieri skladania ruruejszeqo pozwu,
zadluzenie pozwanych z tytulu naleznych oplat za eksploatacje i utrzymanie Oomu wraz z odsetkami ustawowymi za
opoznienie wynosi lacznle 11.565,96 zt

dowod:
1.

Stosownie do tresci postanowien wskazanego wyze] Statutu Spoldzielni uchwalanie rocznych planow gospodarczo -
finansowych nalezy do kompetencji Rady Nadzorczej. W tym zakresie, niniejszy organ podjal uchwale nr 25/2016 z dnia
12.12.2016 r. w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2017 oraz uchwale nr 41/2017 z
dnia 20.11.2017 r. w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2018.

dowod: Statut Sp6ldzielni obowiEjzujEjcyod dnia 20.05.2015 r.

Oplaty, 0 ktorych mowa wyzej, zgodnie z trescia ust. 62 wskazanej ustawy wnosi sie co rniesiac z gory do 10 dnia
miesiaca, jednakze statut sp6ldzielni rnoze okreslic inny termin wnoszenia oplat, nie wczesniejszy jednak niz ustawowy.
Zgodnie wiec z § 14 Statutu obowiazujaceqo od dnia 20.05.2015 r., oplaty te nalezy uiszczac co rniesiac z gory do 15 dnia
kazdeqo rniesiaca.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 3 Ustawy 0 Spoldzielniach Mieszkaniowych: .Czlonkowie sp6ldzielni, ktoryrn
przyslugujq spoldzielcze prawa do lokali, sa obowiazani uczestniczyc w pokrywaniu kosztow zwiazanych z eksploatacja i
utrzymaniem nieruchornosci w czesciach przypadajqcych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci
stanowiacych mienie spoldzielni przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami statutu" oraz zgodnie z art. 4 ust. 11W
zw. z art. 4 ust. 3 tej ustawy: .Osoby niebedace czlonkami spoldzieini. ktorym przyslugujq spoldzielcze wlasnosciowe
prawa do lokali, sa obowiazane uczestnlczyc w pokrywaniu kosztow zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem
nieruchornosci w czesciach przypadajqcych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchornosci stanowiqcych mienie
spoldzielni przez uiszczanie oplat na takich samych zasadach, jak czlonkowie sp6ldzielni, z zastrzezeniem art. 5".

dowod: Przydzial na warunkach sp6ldzielczego wtesnoscioweqo prawa do domu jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej z dnia 20.04.2001 r.

Uchwa/a Rady Nadzorczej nr 2512016z dnia 12.12.2016 r. w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego SM
"Przy Metrze" na rok 2017.
Uchwa/a Rady Nadzorczej nr 4112017z dnia 20.11.2017 r. w sprawie P/anu Gospodarczo - Finansowego SM
Przy Metrze" na rok 2018.

2.

Pozwanym - Zbigniewowi Sarata oraz Zofii Maciejewskiej-Sarata w Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze"
w Warszawie (dalej jako: "Spotdzielnia") przystuguje ekspektatywa spoldzielczeqo wlasnoscioweqo prawa do domu
jednorodzinnego wraz z qarazern w zabudowie szeregowej, polozoneqo przy ul. Lanciego 9B w Warszawie (dalej
okreslany jako: .Dorn"), na zasadach wspolnosci ustawowej majqtkowej rnalzenskiej. Pozwani nabyli prawo do
przedmiotowego Oomuzgodnie z przydziatem z dnia 20.04.2001 r.
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Pozew nalezy zlozy« na urzedowyrn formularzu:
(A) w sprawach, kt6re podlegajq rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w kt6rych pow6d dochodzi:

1) roszczen wynikajqcych z um6w, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysiecy zlotych,
2) roszczen wynikajqcych z rekojrnl, gwarancji jakosci lub z niezqodnosci rzeczy sprzedanej konsumentowi z urnowa, jezeli wartosc

przedmiotu umowy nie przekracza dwudziestu tysiecy zlotych,
3) roszczen 0 zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najernce oraz oplat z tytulu korzystania

z lokalu mieszkalnego w sp6ldzielni mieszkaniowej - bez wzqledu na wartosc przedmiotu sporu.
W sprawach tych rowniez odpowiedz na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zaplaty

w postepowanlu nakazowym, sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym i pisma zawierajqce wnioski dowodowe nalezy
zlozyc na urzedowych formularzach.

1) 2 odpisy pozwu i wszystkich zalacznikow.
2) Pelnomocnictwo udzielone radcy prawnemu Monice Piwonskie] wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej od

peinomocnictwa oraz wydrukiem z KRS pow6dki,
3) Przydzial na warunkach sp6ldzielczego wlasnoscioweqo prawa do domu jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej z dnia 20.04.2001 r.,
4) Statut Sp6ldzielni obowiazujacy od dnia 20.05.2015 r.,
5) Uchwala Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego SM .Przy

Metrze" na rok 2017,
6) Uchwala Rady Nadzorczej nr 41/2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego SM .Przy

Metrze" na rok 2018,
7) FormularzWD wraz z zalaczrukarni,

Potwierdzenie uiszczenia

Z reakcji na wezwanie ze strony pozwanych, zainicjowana przez powodke pr6ba
bezskuteczna.

W celu polubownego zakoriczenia sporu, pow6dka w dniu 26.04.2018 r. wyslala do pozwanych przedsqdowe wezwanie
do zaplaty z zakresleniern 7-dniowego terminu na uregulowanie zadluzenia z tytulu poniesionych oplat za eksploatacje
i utrzymanie Domu. Pozwany odebral to wezwanie w dniu 14.05.2018 r.

~/nie*
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Kompetencja organ6w Sp6ldzielni do ustalania wysokosci oplat.Statut Sp6ldzielni obowiazujacy od dnia 20.05.2015 r.



W postepowaniu uproszczonym jednym pozwem mozna dochodzic tylko jednego roszczenia. Polaczenie kilku roszczeri
w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikajq one z tej samej umowy lub um6w tego samego rodzaju;
(8) w sprawach, w kt6rych pow6d - uslugodawca lub sprzedawca dochodzi roszczeri wynikajqcych z um6w 0:

1) swiadczenie uslug pocztowych i telekomunikacyjnych,
2) przew6z os6b i baqazu w komunikacji masowej,
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opalowego,
4) dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow,
5) wyw6z nieczystosci,
6) dostarczanie energii cieplnej,

rowniez wtedy, gdy sprawy te nie podlegajq rozpoznaniuw postepowanlu uproszczonym. W powyzszych sprawach pozew wzajemny, zarzuty
od nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym rowniez nalezy zlozyc na
urzedowych formularzach.

Formularze sa dostepne w budynkach sadow oraz w intemecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pozew nalezy zlozyc w biurze podawczym sadu lub przeslac za posrednictwern operatora pocztowego.
Oddanie pisma procesowego w polskiej plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lislopada 2012 r.

- Prawo pocztowe lub w plac6wce pocztowej operatora swiadczaceqo pocztowe uslugi powszechne w innym paristwie czlonkowskim Unii
Europejskiej jest r6wnoznaczne z wniesieniem go do sadu, To samo dotyczy zlozenia pisma przez zolnierza w dow6dztwie jednostki
wojskowej albo przez osobe pozbawiona wolnosci w administracji zakladu karnego oraz przez czlonka zalogi polskiego statku morskiego
u kapitana statku.

Niezachowanie warunk6w formalnych pisma, kt6re uniemozliwia nadanie temu pismu dalszego biegu, powoduje wezwanie do
uzupelnienia brak6w w temninietygodniowym. Jezeli braki nie zostana w tym temninieuzupelnione, pismo podlega zwrotowi.



Wysokosc zadtuzenla pozwanychKarty kontowe .Opiaty za lokal" i "Odsetki".

Zofia Maciejewska-Sarata
ul. Lanciego 98
02-792 Warszawa
PESEL:52070106504

ul. Lanciego 98
02-792 Warszawa
PESEL: 51110701112

Spoldzlelnla Mieszkaniowa "Przy Metrze"
z/s w Warszawie
al. KEN 36!U 128
02-797Warszawa
KRS: 0000033334

Powod {POZ"l'IRyt
radca prawny Monika Plworrska
P-Law Legal Advisors
ul. Lwowska 5 lok. 11
00-660Warszawa

- zalacznik do pozwu*
sY€lnatbira akt* (V'6ka~at 6ygn..tYr~)dla Warszawy-Mokotowa

II WydziaJ Cywilny
Sekcja Nakazowa
ul. Plocka 9/11 b
01-231Warszawa

UWAGA! PRZED WYPEt.NIENIEM NALEZY DOKt.ADNIE ZAPOZNAC
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Wnioski dowodowe nalezy zlozyc na urzedowyrn formularzu w sprawach, kt6re podlegaja, rozpoznaniu
w postepowaniu uproszczonym, tj, w sprawach, w kt6rych pow6d dochodzi:

1) roszczeri wynikajacych z um6w, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysiecy zlotycn,
2) roszczen wynlkajacych z rekojrnl, gwarancji [akosci lub z niezqodnosci rzeczy sprzedanej konsumentowi z urnowa jezeli

wartosc przedmiotu umowy nie przekracza dwudziestu tysiecy zlotych,
3) roszczeri 0 zap-ate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najernce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu

mieszkalnego w sp6ldzielni mieszkaniowej - bez wzqledu na wartosc przedmiotu sporu.
Formularze dostepne sa,w budynkach sadow oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pismo nalezy zlozyc w biurze podawczym sadu lub przeslac za posrednictwern operatora pocztowego.
Oddanie pisma procesowego w polskiej plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w plac6wce pocztowej operatora swiadczaceqo pocztowe uslugi powszechne w innym
paristwie czlonkowskim Unii Europejskiej jest rownoznaczne z wniesieniem go do sadu. To samo dotyczy zrozenla pisma przez
zomierza w dow6dztwie jednostki wojskowej albo przez osobe pozbawlona wolnosci w administracji zakladu karnego oraz przez
czlonka zalogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Niezachowanie warunk6w formalnych pisma, kt6re uniernozliwia nadanie temu pismu dalszego biegu, powoduje wezwanie do
uzupeinienia brak6w w terminie tygodniowym. Jezeli braki nie zostana w tym terminie uzupelnione, pismo podlega zwrotowi.

POUCZENIE

1) 2 odpisy pisma i wszystkich zalacznikow,
2) Karty kontowe .Oplaty za lokal" i .Odsetki",
3) Kserokopia przedsqdowego wezwania do zaplaty z dnia 26.04.2018 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia
14.05.2018 r.
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