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Warszawa, dnia 31 października 2018 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie 

V Wydział Cywilny-Odwoławczy 

ul. Płocka 9/11b 

01-231 Warszawa 

 

 

- za pośrednictwem –  

 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 

 w Warszawie 

II Wydział Cywilny 

ul. Płocka 9/11b 

01-231 Warszawa 

 

Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 

Al. K.E.N. 36 lok. U-128, 02-797 Warszawa 

 

Pozwani: Zbigniew Sarata (PESEL: 51110701112) 

ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

Zofia Maciejewska-Sarata (PESEL: 52070106504) 

ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

reprezentowana przez: Zbigniewa Sarata 

 

 

sygn. akt I instancji: II C 2958/15 upr. 

wartość przedmiotu zaskarżenia wg powództwa: 13 259,88 zł  

 

 

APELACJA POZWANYCH 

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział 

Cywilny z dnia 26 kwietnia 2018, sygn. II C 2958/15, doręczonego w dniu 19 

października 2018. 

 

W imieniu własnym oraz mojej żony Zofii Maciejewskiej-Sarata (pełnomocnictwo w 
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aktach), na podstawie art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c., wyrok Sądu Rejonowego z dnia 26 kwietnia 

2018, do którego termin na złożenie apelacji upływa z końcem dnia 02 listopada 2018, 

dalej jako „Wyrok”) niniejszym zaskarżam: 

 pkt 1 sentencji w brzmieniu „zasądza się od Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej 

– Sarata … kwotę 13 549,88 zł”,  

pkt 3 sentencji w brzmieniu „zasądza się od Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej – 

Sarata … kwotę 1 300 zł … oraz kwotę 2 400 zł” 

pkt 4 sentencji w brzmieniu „nakazać pobrać od Zbigniewa Sarata i Zofii 

Maciejewskiej – Sarata … kwotę 1 717,45 zł” 

Pozwani nie zgadzają się ani z zasadnością pozwu ani z uzasadnieniem wyroku. 

 

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. zaskarżonemu Wyrokowi zarzucam naruszenie: 

 

1. przepisów prawa materialnego, tj. art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji i art. 5 k.c. oraz art. 1 Protokołu 

Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

z 20 marca 1952 roku w związku z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

poprzez brak ochrony prawa własności pozwanych w postaci sfinansowania budowy 

domu jednorodzinnego, faktyczne pozbawienie ich jakiegokolwiek prawa do tego 

domu i umożliwienie stronie powodowej – spółdzielni mieszkaniowej czerpanie 

pożytków z cudzej własności. 

2. przepisów prawa materialnego, tj. 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. Przepisów prawa materialnego, tj. art. 66 ustawy o ustroju sądów powszechnych 

poprzez zignorowanie istotnych argumentów i dowodów przytaczanych przez 

pozwanych oraz wydanie wyroku naruszającego prawo. 

4. Przepisów prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 1 i ust. 11 u.s.m. w związku z art. 58 

k.c. poprzez przyjęcie, iż członkowie, którym nie przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu są zobowiązani do uiszczania opłat zgodnie z 

postanowieniami statutu. 

5. Przepisów prawa materialnego, tj. art. 19 u.s.m. poprzez przyjęcie, iż ekspektatywa 

wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat eksploatacyjnych. 
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6. Przepisów prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 

gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego – poprzez zignorowanie faktu, że budynek w którym mieszkają 

pozwani wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

7. przepisów prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 5 u.s.m. poprzez ich błędne 

zastosowanie i przyjęcie, że powód był uprawniony do zarządzania zabudowaną 

nieruchomością pomimo braku stosownej umowy zawartej z właścicielem budynku.  

8. przepisów prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 2 pkt 3 u.s.m. poprzez jego błędne 

zastosowanie i przyjęcie, że powód był uprawniony do budowania domów 

jednorodzinnych w celu zarządzania nimi po ich wybudowaniu.  

9. przepisów prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 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); 

10. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie 

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, sąd pominął i bez uzasadnienia odrzucił w swojej analizie 

ustalenia lustratorów (dokumenty urzędowe); 

11. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie 

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.  

12. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie 

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/00/MU Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów, których wyjaśnienie 

miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 
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[WNIOSKI APELACYJNE] 

W związku z przedstawionymi powyżej zarzutami, na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 k.p.c. 

oraz art. 386 § 1 k.p.c. wnoszę o:  

1. Zmianę Wyroku i poprzez oddalenie powództwa w całości (pkt 1, 3 i 4 sentencji) oraz 

zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych kosztów postępowania w I i II instancji, 

2. Ewentualnie na podstawie art. 368 § 1 k.p.c. w zw. z art. 386 § 4 k.p.c. (w przypadku 

uznania, że zasadne są wyłącznie zarzuty formalnoprawne oraz występują przesłanki 

do przekazania sprawy do ponownego rozpoznania), wnoszę o uchylenie Wyroku w 

zakresie zaskarżonych punktów sentencji i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania przez Sąd I instancji oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych 

kosztów postępowania w I i II instancji. 

3. W przypadku uznania przez Sąd, że zarzuty materialnoprawne nie są zasadne, ale 

jednocześnie zasadne są zarzuty procesowe i nie zachodzą przesłanki do uchylenia 

Wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, wnoszę o 

przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego (w zw. z zarzutami 

procesowymi) poprzez:  

a. zobowiązanie SM Przy Metrze do złożenia do akt sprawy wszystkich dokumentów 

źródłowych dot. rzeczywistych ponoszonych wydatków na budynek Lanciego 9b 

w okresie dot. roszczenia oraz 

b. powołanie nowego biegłego sądowego w zakresie rachunkowości w celu 

zweryfikowania dotychczasowych opinii biegłego sądowego w oparciu o 

materiały źródłowe, które będą znajdować się w aktach sprawy (a nie jak 

dotychczas przekazywane bez żadnej kontroli przez jedną ze stron procesu, co 

jest niedopuszczalne w ramach k.p.c.) oraz z uwzględnieniem uwag strony 

pozwanej zawartych w sprzeciwie z od nakazu zapłaty, pismach procesowych z 

29 lutego 2016, 8 maja 2017, 19 kwietnia 2018 i wydanie wyroku co do istoty 

sprawy, po przeprowadzeniu takiego postępowania dowodowego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Wysoki Sąd wątpliwości interpretacyjnych prawa 

wnoszę o skierowanie do Sadu Najwyższego pytania prawnego w trybie art. 390 k.p.c. 

o następującej treści: 

i) Czy w przypadku wybudowania przez spółdzielnię mieszkaniowa domów na 

gruncie pozostającym w dzierżawie od gminy, do którego spółdzielnia nie 

uzyskała tytułu prawnorzeczowego i pewne jest, że nie zostanie on uzyskany, 

przydziały lokali i domów jednorodzinnych w gminnym zasobie nieruchomości 

wywołały skutek prawny, a jeśli tak to jaki tytuł prawny do lokali/domów 

przysługuje członkom partycypującym w takiej inwestycji? 
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ii) Czy wobec złamania postanowienia statutu stanowiącego, iż „nabywa 

potrzebne jej tereny na własność lub przejmuje w użytkowanie wieczyste” 

spółdzielnia może obciążać członków opłatami na rzecz biura zarządu? 

iii) Czy spółdzielnia mieszkaniowa w sytuacji opisanej w pytaniu nr (i) i (ii) może 

pobierać opłaty od takich członków na identycznej zasadzie, jak w przypadku 

członków dysponujących bezspornym tytułem? 

iv) Czy spółdzielnia mieszkaniowa w sytuacji opisanej w pytaniu nr (i), (ii) oraz (iii) i 

wobec braku w statucie zapisu o przedmiocie działalności polegającym na 

zarządzaniu domami jednorodzinnymi, a jedynie budowaniu takich domów w 

celu przeniesienia na członków własności tych domów - może takimi domami 

zarządzać? 

v) W przypadku odpowiedzi twierdzących na pyt. (iii) oraz (iv): jakie opłaty mogą 

być pobierane oraz na jakiej podstawie prawnej, a ponadto w jaki sposób takie 

opłaty powinny być wyliczane? 

vi) Czy w zw. z art. 4 w zw. z art. 6 ust. 3 u.s.m. w zw. z art. 1 ust. 3 i 5 u.s.m., domy 

stanowiące gminny zasób nieruchomości, wybudowane przez spółdzielnie na 

gruncie dzierżawionym, mogą być uznane za mienie spółdzielni w rozumieniu 

ww. przepisów, mając na uwadze, ze spółdzielnia nie posiada odrębnej umowy z 

gminą na administrowanie tymi nieruchomościami? Czy w świetle ww. 

przepisów członkowie są obowiązani uiszczać opłaty wewnątrzspółdzielcze, w 

tym opłaty na fundusz remontowy? 

 

 

UZASADNIENIE 

W związku ze mnogością zastrzeżeń do postępowania Sądu I instancji w niniejszej 

sprawie uzasadnienie zostało podzielone na trzy części, odnoszące się do dwóch 

podstawowych grup zarzutów, jak również wniosków apelacyjnych: 

A. związanych z naruszeniem przepisów prawa materialnego 

B. związanych z naruszeniem przepisów prawa procesowego 

C. wnioski apelacyjne. 

 

A. ZARZUTY ZWIĄZANE Z NARZUCENIEM PRAWA MATERIALNEGO 

W aktach znajduje się uzasadnienie wyroku o sygn. II C 830/15. O tym wyroku 

poinformowałem Sąd już w sprzeciwie od nakazu zapłaty. W uzasadnieniu przedstawiona 

jest szczegółowa analiza braku własności i braku skutecznego ustanowienia przydziału 

domu jednorodzinnego. Nie ma sensu powtarzania tego wywodu. W piśmie procesowym 
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z 8 maja 2017 wykazałem ponadto, iż budynek w którym mieszkamy wchodzi w skład 

gminnego zasobu nieruchomości 

 

1. Brak ochrony prawa własności 

Należy podkreślić, iż pozwany Zbigniew Sarata zdecydował się na wstąpienie w poczet 

członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w końcu 1998 roku, ponieważ 

przewidywała to załączona do apelacji umowa wzajemna nr 210 (pisał o niej choćby w 

sprzeciwie do nakazu zapłaty). Celem ostatecznym umowy nie było jednakże otrzymanie 

przydziału domu jednorodzinnego na warunkach własnościowych, lecz przeniesienie 

własności domu wraz z prawem do działki (§ 7 pkt 1 umowy). Pozwany pokrył koszt 

budowy domu jednorodzinnego oraz koszt pozyskania terenu (§ 10 ust. 1 załączonej 

umowy) nie otrzymawszy w zamian niczego, gdyż  

 rzekomy przydział nie został skutecznie ustanowiony,  

 ani dom, ani działka nie są własnością pozwanego, także grunt nie jest w 

użytkowaniu wieczystym pozwanego, ani użytkowaniu wieczystym powódki, 

 pozwany nie może założyć księgi wieczystej, a co za tym idzie uzyskać 

zabezpieczonego hipoteką kredytu, 

 pozwany nie może dysponować swoją utraconą własnością, gdyż na przykład nie 

może „sprzedać” domu ze względu na brak aktu potwierdzającego własność, 

dokumentu potwierdzającego skutecznie ustanowiony przydział, oraz brak księgi 

wieczystej, 

 dom i działka, co wynika z art. 48 k.c. i jest potwierdzone pismem urzędowym są 

własnością miasta stołecznego Warszawy, 

 właściciel domu (miasto stołeczne Warszawa) po zakończeniu umowy dzierżawy 

może dowolnie zadysponować swoją własnością, w tym zburzyć domki szeregowe 

i na ich miejscu wybudować apartamentowiec lub sprzedać budynki wraz z 

działkami nowym nabywcom, a pozwanych i innych mieszkańców segmentów 

przenieść do lokali socjalnych. 

Powód pozbawił pozwanego jego własności w postaci pieniędzy przeznaczonych na 

pozyskanie ternu (§ 10 pkt 1 umowy 210) i wybudowanie domu jednorodzinnego. 

Jednocześnie powód usiłuje czerpać korzyści z cudzej własności bezprawnie 

administrując bez umowy budynkiem należącym do podmiotu trzeciego i bezzasadnie 

domagając się wpłat na utworzony wbrew prawu tak zwany fundusz remontowy. 

Rzeczypospolita Polska reprezentowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy 

Mokotowa wbrew zapisom Konstytucji i ratyfikowanym umowom międzynarodowym nie 

chroni prawa własności swoich obywateli. Wręcz przeciwnie, sankcjonuje okradanie 

pozwanych poprzez wydanie wyroku jawnie sprzecznego z poczuciem sprawiedliwości 
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społecznej (art. 5 k.c).  

Należy podkreślić, iż pozwany Zbigniew Sarata samodzielnie obliczył koszty związane 

z utrzymaniem domu w sytuacji gdyby był on jego własnością. Na koszty te składałyby się 

następujące elementy: 

 podatek od nieruchomości, 

 podatek gruntowy, 

 centralne ogrzewanie, 

 ciepła i zimna woda, 

 wywóz śmieci, 

 oświetlenie osiedla. 

Właśnie takie pieniądze pozwany wpłacał na konto spółdzielni i takie koszy 

ponosiłby, gdyby powód zgodnie z umową zawartą przed 19 laty (załącznik do sprzeciwu 

od nakazu zapłaty) dokonał przewłaszczenia na rzecz powoda domu wraz z prawem do 

działki. W takim wypadku powód wraz z sąsiadami po rezygnacji z członkostwa w 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze miałby możliwość założenia wspólnoty, lub mógłby 

samodzielnie administrować swoim domem. Jest oczywiste, że nikt przy zdrowych 

zmysłach nie godziłby się, aby jego domem jednorodzinnym administrowała 

spółdzielnia, która za swoją usługę pobierałaby prowizję wielokrotnie przekraczającą 

rzeczywiście ponoszone koszty. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, iż pozwani nie próbują żerować na pozostałych 

członkach spółdzielni, którzy rzekomo pokrywają koszty administrowania domem, w 

którym pozwani mieszkają. Bowiem spółdzielnia nie wykonuje żadnych czynności 

generujących koszty związane z tą nieruchomością. W szczególności nie sprząta 

budynku, niczego nie remontuje, nie konserwuje, nie naprawia, nie oświetla budynku, 

ani nawet nie wywiesza flagi w święta państwowe. Pozwanym nie określono też zakresu 

mienia wspólnego spółdzielni, z którego mieliby korzystać. 

Stosowane przez spółdzielnię w latach objętych pozwem, latach wcześniejszych i 

późniejszych „informacje o wysokości opłat za lokal” świadczą o tym, że uchwalone stawki 

nie miały żadnego związku z rzeczywistością. Wydruk (załącznik Nr 1) z dnia 2016-12-15 

podaje cenę podgrzania wody w wysokości 25,10 zł/m3. Tymczasem na skutek 

nieustannych monitów moich sąsiadów stawka ta od 1 września 2018 wynosi już tylko 

14,16 zł/m3. Oznacza to, że spółdzielnia zawyżała stawki o ponad 70%. W ciągu 2 lat ceny 

ciepła nie spadły, stawka po prostu została urealniona. 

Podobnie jest z podatkiem od nieruchomości, który cudownym sposobem 

zmniejszył się z 23,17 zł w 2016 roku do 11, 58 zł w roku 2018. Stawki urzędowe w tych 

latach się nie zmieniły i wynoszą 0,48 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku co 

potwierdza uchwała Rady Warszawy z roku 2017. Stawki podatków lokalnych za lata 
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objęte pozwem załączałem już wcześniej. Także dzierżawa terenu była naliczana bez 

związku z rzeczywistą powierzchnią działki zajmowanej przez pozwanych. W latach 2013-

2018 spółdzielnia życzyła sobie 193,08 zł, a od września 2018 TRZY RAZY MNIEJ – 64,40zł. 

„Obniżka” także została wymuszona przez nieustanne monity moich sąsiadów. 

W dalszym ciągu niezrozumiałe jest jednak domaganie się 285,20 zł miesięcznie za 

tytułu „dzierżawa terenu – rezerwa”. Pozwani oraz ich sąsiedzi już od roku 2000, czego 

dowodzą dwa kolejne pisma (załącznik Nr 2), domagali się uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości. Spółdzielnia zaś te żądania zignorowała. Spółdzielnia zignorowała też 

podniesienie czynszu dzierżawnego przez władze samorządowe w roku 2008 i 

doprowadziła do trwającego już 10 lat procesu. Dlaczego pozwani mają płacić za 

indolencję, lub złą wolę władz spółdzielni? Poprzez władze spółdzielni należy rozumieć 

zarząd, radę nadzorczą i zebranie przedstawicieli. Wszystkie te organy sabotowały 

uregulowanie stanu prawnego. 

Niedawno odbyłem rozmowę telefoniczną z panią Elżbietą Domańską. Jej telefon 

(609 041 430) poznałem z kartki włożonej do skrzynki pocztowej informującej iż pani 

Domańska jest administratorem z ramienia spółdzielni. Zadzwoniłem i zapytałem na czym 

polega administrowanie zajmowanym przeze mnie i moją żonę domem. Odpowiedziała, 

że ona wcale domem nie administruje. Administruje tylko sprzątaniem połowy ulicy 

dojazdowej. Nie inaczej było w latach poprzednich. 

Zadzwoniłem zatem do firmy WATERBUD (502 307 651) z pytaniem ile kosztuje to 

sprzątanie. Pan z którym rozmawiałem nie umiał mi odpowiedzieć, stwierdził jedynie, że 

paręset zł miesięcznie. Precyzyjną kwotę poznałem od swoich sąsiadów. Sprzątanie i 

odśnieżanie zachodniej strony uliczki dojazdowej kosztuje 300 zł miesięcznie. W 

przeliczeniu na jeden segment jest to kwota 18,75 zł. To jedyne opłaty należne spółdzielni 

z tytułu obsługi domu w którym pozwani mieszkają. 

Należy przypomnieć, że ten sam Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w sprawie 

dot. tych samych stron oddalił w całości powództwo Spółdzielni o kolejny okres opłat w 

zakresie zapłaty sygn. akt II C 830/15 (w załączeniu). Podobnie Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Mokotowa orzekł w sprawie sąsiadki pozwanych oddalając analogiczne 

powództwo SM Przy Metrze (sprawa o sygn. akt II C 808/13 upr) i w sprawie przeciwko 

sąsiadowi pozwanych (sprawa o sygn. akt XXIV C 547/11). 

Pomiędzy końcem roku 2017, a początkiem roku 2018 nastąpiła zmiana 

orzecznictwa Sądu Okręgowego, co dodatkowo uzasadnia moje stanowisko. Przykładem 

jest rozstrzygnięcie dotyczące identycznej sprawy mojego sąsiada (załącznik Nr 3). Wyrok 

V Ca 1223/16 oddalił powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ze względu na 

postanowienie Art. 5 kodeksu cywilnego, co również ja próbowałem sądowi I instancji 

wykazać:  

nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-
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gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie 

działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawo i nie 

korzysta z ochrony. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku znalazły się mocne słowa (05:00 min): 

 [pozwani] stali się niewolnikami umowy zawartej w latach dziewięćdziesiątych, w związku 

z tym zasada, jaka wynika z Art. 4 i 6 prawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie odnosi 

się do sytuacji patologicznych, a taka ma miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. 

Sąd odniósł się także do ekspektatywy (05:58 min): 

Co do zasady tylko można stwierdzić, iż prawo które im przysługuje, czyli prawo 

ekspektatywy jest prawem zbywalnym ale nie można abstrahować od warunków 

rynkowych aglomeracji warszawskiej, iż takie prawo jest zbywalne tylko teoretycznie, 

albowiem pozwani w żaden sposób się z tego prawa nie mogą wyzbyć, sprzedać, 

przenieść się w inne miejsce, aby tych kosztów nie ponosić.  

Sąd Okręgowy w niedawno opublikowanym pisemnym uzasadnieniu wyroku 

stwierdził ponadto: 

W ocenie Sądu Okręgowego uznać należało, iż w realiach niniejszego procesu żądanie 

powoda w zakresie narzucanych przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji podstawowej i 

funduszu remontowego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż zmierza 

w rzeczywistości do przerzucenia skutków niewłaściwej, a nawet sprzecznej z prawem 

działalności Spółdzielni na część mieszkańców osiedla, nie tylko nieponoszących 

odpowiedzialności za czynności podejmowane przez Spółdzielnię, ale także nie 

posiadających żadnych skutecznych środków ochrony prawnej, prowadzących do 

zrealizowania celu określonego w umowie z dnia 1 kwietnia 1998 r. [data zawarcia umowy 

ze spółdzielnią przez sąsiada]. W tym miejscu godzi się podkreślić, iż jak słusznie zauważył 

Sąd meriti mimo upływu dwóch dekad od zawarcia umowy z pozwanymi powodowej 

Spółdzielni nie przysługuje ani prawo własności ani użytkowania wieczystego gruntu, na 

którym wybudowała przedmiotowy budynek. Jednocześnie nie można pomijać, że 

Spółdzielnia nie wykazała by przysługiwało jej choćby roszczenie o przeniesienie własności 

łub ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu. W dacie orzekania przez Sądy obydwu 

instancji powódka nie posiada więc nawet potencjalnych możliwości realizacji 

majątkowych roszczeń pozwanych i nie można nawet w przybliżeniu określić perspektywy 

kiedy roszczenia te zostaną zaspokojone. 

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż tak 

znaczny upływ czasu i brak podejmowania przez Spółdzielnię w tym okresie skutecznych 

działań w celu zrealizowania umowy, która wyrażała przecież statutowy i ustawowy ceł 

powołania i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej wskazuje na to, iż utrzymanie 

dotychczasowego stanu rzeczy leży wyłącznie w interesie powódki. Tymczasem pozwani 

zobligowani są do ponoszenia bardzo wysokich, w stosunku miesięcznym, kosztów 
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eksploatacji podstawowej mimo, iż część nieruchomości określana jako tzw. mienie 

spółdzielni ma charakter drogi publicznej i należy podjąć działania w celu formalnego 

uregulowania statusu tej nieruchomości. Nadto z niekwestionowanej przez powódkę 

relacji pozwanych wynika, iż Spółdzielnia nigdy nie przeprowadzała ani nie refundowała 

kosztów remontu czy konserwacji domu jednorodzinnego, który zamieszkują pozwani, a 

w ramach zaliczki na fundusz remontowy pozwani zobowiązani są ponosić koszty takich 

prac prowadzonych w budynkach wielomieszkaniowych, a także w innych składnikach 

określanych jako mienie Spółdzielni. 

 Mój towarzysz niedoli nie podnosił wszystkich argumentów, którymi próbowałem 

podważyć zasadność powództwa spółdzielni, a które do tej pory Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Mokotowa przemilczał. Mam na myśli aspekty ściśle prawne dotyczące głównie 

nieskuteczności dokonania przydziału oraz faktu, że budynki wzniesione na gruncie 

dzierżawionym stanowią gminny zasób nieruchomości, co potwierdza załączona opinia 

prawna (załącznik Nr 4). 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze rozmyślnie, z premedytacją i 

systematycznie, łamiąc własny statut, wbrew postanowieniom umowy wzajemnej 

uchyla się od uregulowania stanu prawnego domków szeregowych znajdujących się przy 

ulicy Lanciego. W aktach znajdują się uchwały 287 Rady Gminy Warszawa-Ursynów, 

XXVIII/534/2004 Rady Warszawy oraz XLVI/1150/2005 Rady Warszawy, które umożliwiały 

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez ustanowienie użytkowania 

wieczystego. Spółdzielnia nie skorzystała z żadnej z tych możliwości. Nawet stosunkowo 

niedawno Zebranie Przedstawicieli odrzuciło wniosek pozwanego i jego sąsiadów o 

zobowiązanie Zarządu SM Przy Metrze do uregulowania stanu prawnego. Odpowiedź na 

pytanie dlaczego tak się dzieje jest oczywista – spółdzielnia i większość jej członków nie 

chce pozbyć się „przynoszących dochód” domków jednorodzinnych. 

 

2. Pozbawienie pozwanych prawa do sprawiedliwego i bezstronnego procesu  

Rzeczypospolita Polska nie zapewnia obywatelom wynikającego z ratyfikowanych 

konwencji międzynarodowych prawa do sprawiedliwego i bezstronnego rozpatrzenia ich 

sprawy o charakterze cywilnym.  Sąd I instancji wybiórczo odniósł się do argumentów 

stron i dowodów przedstawionych na ich poparcie. I tak: 

 pominął wskazywane przez pozwanych przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa wykazujące brak podstawy prawnej pozwu, 

 pominął wskazywane przez pozwanych zapisy statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przy Metrze, 

 pominął wskazywane przez pozwanych postanowienia umowy zawartej pomiędzy 

stronami w 1997 roku, 
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 nie zbadał zgodności ze statutem uchwał określających wysokość pobieranych opłat, 

 w całości uznał za zasadne przedstawione przez powoda uchwały określające 

wysokość pobieranych opłat pomimo braku dostępu do materiałów źródłowych 

zarówno przez Sąd, jak też pozwanych, 

 pominął wskazywane przez pozwanych zastrzeżenia dotyczące składników 

kalkulacji, które nie odpowiadały ponoszonym w rzeczywistości kosztom, 

 stwierdził, że opinia biegłego nie była kwestionowana przez pozwanego (strona 4 

uzasadnienia wyroku) pomimo zgłaszanych licznych zastrzeżeń formułowanych w 

pismach procesowych, 

 pominął zgłaszane przez pozwanych rozbieżności dotyczące powierzchni p.u.m., 

która stanowiła podstawę naliczania przez spółdzielnię opłat, 

 pominął powoływane przez pozwanych urzędowe dokumenty lustracyjne oraz 

zamawiane przez Zarząd SM Przy Metrze audyty wskazujące na systematyczne 

zawyżanie opłat nie mających pokrycia w faktycznie ponoszonych przez spółdzielnię 

kosztach na nieruchomości nr 9 w skład której wchodzą domy jednorodzinne. 

 uznał za prawidłową opinię biegłego, który nie potrafił obliczyć wyrażenia 

zawierającego nawiasy, nie umiał wyjaśnić, czy wynikające z uchwał organów 

spółdzielni kwoty przewyższały koszty, nie potrafił określić czy niezrównoważenie 

kosztów i wydatków w jednym roku miało odzwierciedlenie w korekcie planu na rok 

następny. 

Przytoczone przykłady jednoznacznie wskazują na brak należytej staranności Sądu I 

instancji. Ponadto Sąd I instancji zapewne w ogóle nie czytał pism procesowych 

pozwanego, a priori przyjął za udowodnione twierdzenia strony powodowej i zastosował 

zasadę, iż to pozwany ma udowodnić nieprawdziwość  twierdzeń powoda. Powinno być 

odwrotnie, zgodnie z art. 6 k.c. „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne” – to powód żądając zapłaty powinien przedstawić 

faktyczne dowody na poparcie swojego roszczenia. 

 

3. Zignorowanie ślubowania sędziowskiego 

W art. 66 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych znalazłem tekst 

ślubowania, który chciałbym Wysokiemu Sądowi przypomnieć: 

Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie 

Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, 

sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego 

sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się 

zasadami godności i uczciwości. 
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W moim rozumieniu „obowiązki sędziego wypełniać sumiennie” oznacza 

zapoznanie się i ustosunkowanie się do argumentów obydwu stron posterowania. 

Sformułowania „sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa” nie sposób 

rozumieć inaczej niż wprost. 

Także „w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości” nie oznacza 

ochrony interesów spółdzielni, która pozbawiła pozwanych prawa własności domu za 

budowę którego zapłacili i usiłuje naliczać opłaty nie mające związku z ponoszonymi przez 

spółdzielnię wydatkami. 

Wysoki status sędziego został zagwarantowany w art. 178 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i 

podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.” Zasada trójpodziału władzy nie umożliwia 

jednak sędziemu sądu powszechnego decydowania o zasadności przepisów. Sądy 

powszechne powinny literę prawa stosować. Jedynie Trybunał Konstytucyjny jest 

uprawniony do stwierdzania niezgodności przepisów z aktem zasadniczym, jakim jest 

Konstytucja RP. 

W przypadku będącym obiektem postępowania powód – spółdzielnia mieszkaniowa 

nie ma podstawy prawnej do domagania się opłat, gdyż dom stanowi gminny zasób 

nieruchomości. Sąd I instancji zaś wbrew zapisom ustawowym uznał roszczenia powoda 

bez podstawy prawnej. 

 

4. Oparcie wyroku tylko na uchwałach organów spółdzielni 

Na stronie 7 uzasadnienia wyroku znalazł się cytat z uchwały 7 sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku (CZP 104/12), że  

niedopuszczalne jest de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu (bądź prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w 

przypadku nieprzysługiwania spółdzielni mieszkaniowej własności, czy współwłasności 

gruntu lub prawa użytkowania wieczystego.  

Stwierdzenie oczywistego faktu, iż spółdzielnia mieszkaniowa nie mogła ustanowić 

spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego powinno zamknąć rozważania sądu i 

prowadzić do oddalenia pozwu jako bezzasadnego. Sąd jednak z jakiegoś powodu wyszedł 

z założenia, iż należy uznać roszczenie za usprawiedliwione i na 8 stronie uzasadnienia 

zacytował treść art. 4 ust 1 u.s.m., chociaż dotyczy on członków spółdzielni którym 

przysługuje własnościowe prawo do lokalu. Wobec braku jakichkolwiek dokumentów 

finansowych potwierdzających faktycznie ponoszone koszty oparł się na uchwale. 

Pomijając brak podstawy prawnej do zarządzania nieruchomością, zakładając 

uregulowany stan prawny - to strona powodowa powinna wykazać zasadność swojego 

roszczenia i przedstawić kalkulację wysokości opłat co wynika także z art. 4 ust. 64 oraz 8 
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u.s.m. Na poparcie swojego żądania powódka przedstawiła jedynie uchwałę Rady 

Nadzorczej dotyczącą wszystkich zasobów spółdzielni. Nie przedstawiła żadnych 

materiałów źródłowych dotyczących ponoszonych wydatków w tym faktur, czy kopii 

przelewów dotyczących nieruchomości 9 w obrębie której znajduje się dom 

jednorodzinny w którym mieszkają pozwani. A zobowiązany jest do tego na podstawie 

art. 4 ust. 41 u.s.m. 

5. Ekspektatywa 

Na stronie 2 uzasadnienia Sąd Rejonowy przytoczył argument powoda jakoby 

pozwanym przysługiwała ekspektatywa własnościowego prawa do domu 

jednorodzinnego i na tej podstawie oparł obowiązek dokonywania opłat 

eksploatacyjnych. W istocie pojęcie ekspektatywy pojawia się w u.s.m. tylko raz przy 

okazji sporządzenia umowy o budowę lokalu (art. 19 ust. 1 u.s.m.) i dotyczy roszczenia  o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa powstaje z chwilą zawarcia 

umowy o budowę lokalu. Ekspektatywa nie ma zaś nic wspólnego z obowiązkiem płacenia 

czynszu, a jest jedynie potwierdzeniem zawarcia umowy zobowiązującej spółdzielnię do 

przekazania pozwanym własności domu jednorodzinnego, czego prawie przez 

dwadzieścia lat spółdzielnia nie dokonała. Z ostatnich informacji wynika zaś, że do 

ustanowienia odrębnej własności nigdy nie dojdzie. Przyznał to zarząd spółdzielni w 

piśmie (załącznik Nr 5) z 18 października 2018:  

Mieszkańcy stracą jakiekolwiek szanse na rozwiązanie problemu tj. nigdy nie uzyskają już 

tytułu prawnego do gruntu w postaci użytkowania wieczystego. 

 

6. Brak podstawy prawnej do uchwały Rady Nadzorczej 

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce 

nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – budynek 

w którym mieszkamy wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

Załączona opinia prawna (załącznik Nr 4) nie pozostawia wątpliwości, że dom 

zajmowany przez pozwanych oraz otoczenie domu stanowi gminny zasób nieruchomości. 

Jego administrowanie na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami powinno być wykonywane po sporządzeniu pisemnej umowy z 

właścicielem – miastem stołecznym Warszawa. Zgodnie z art. 186 ust. 3 zarządca 

nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Art. 

186a zaś zobowiązuje zarządcę do przekazywania organom wykonawczym gminy 

informacji o czynszach. Spółdzielnia nie wypełniła żadnego z wymienionych obowiązków.  

Sąd I instancji ponadto wyciągnął wniosek, iż skoro pozwani nie zaskarżyli żadnej z 

uchwał spółdzielni mającej istotne znaczenie dla obowiązku zapłaty w niniejszej sprawie 

(strona 9 uzasadnienia wyroku) – to uchwały te akceptowali i dlatego powinni się do nich 
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stosować. W istocie jednak pozwani nie kwestionowali tych uchwał z prostej przyczyny – 

te uchwały nie mogły ich dotyczyć z wymienianych wielokrotnie powodów: spółdzielnia 

nie była uprawniona do zarządzania budynkiem w którym mieszkają pozwani. 

 

7. Brak podstawy prawnej do zarządzania nieruchomością 

Należy wskazać, że na podstawie art. 1 ust. 5 u.s.m. spółdzielnia może zarządzać 

nieruchomością niestanowiącą jej mienia tylko na podstawie umowy zawartej z 

właścicielem nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta w 1997 roku i dotyczyła 

terenu niezabudowanego. W późniejszym okresie treść umowy nie została zmieniona. W 

szczególności nie została zawarta umowa na zarządzanie nieruchomością zabudowaną. Na 

poparcie tej tezy pozwany przedstawił odpowiedni dokument urzędowy (załączone do 

sprzeciwu od nakazu zapłaty pismo urzędu miasta z 31 lipca 2013). 

 

8. Budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia własności 

Zarówno u.s.m w art. 1 ust 2 pkt 3, jak również § 4 ust. 2 pkt 3 statutu SM Przy 

Metrze z 1999 roku przewidują jedynie „budowanie lub nabywanie domów 

jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów”. Ani 

statut spółdzielni nie przewidywał administrowania domami jednorodzinnymi, ani nie 

przewidywała tego zawarta z powodem w 1997 roku umowa wzajemna. Wręcz 

przeciwnie, statut umożliwiał jedynie budowę domów jednorodzinnych w celu 

przeniesienia ich własności na nabywców. 

Segment pozwanych powinien zostać przewłaszczony w przeciągu 4 miesięcy od 

zakończenia budowy i pozwani jako jego właściciele powinni sami zdecydować kto miałby 

ich segmentem administrować. Sędzia Roman Dziczek autor książki Spółdzielnie 

Mieszkaniowe - Komentarz, wydanie 7, w części Aneks nr 2 Zasady zarządu i 

administrowania osiedlem domów jednorodzinnych odnosi się tego właśnie tematu.  

„Do istniejących w dniu wejścia w życie ustawy praw do domów jednorodzinnych w 

spółdzielni mieszkaniowej oraz praw do lokali budowanych w celu przeniesienia ich 

własności na rzecz członków stosowano art. 235 § 4 pr.spółdz. (obecnie uchylony). W 

konsekwencji zarząd nieruchomościami wspólnymi mógł być wykonywany przez 

spółdzielnię tylko wówczas, gdy statut tak stanowił (art. 236 pr.spółdz. – obecnie 

uchylony), a ponadto jeżeli właściwy regulamin oraz umowy z członkami przewidywały 

umowny sposób zarządu osiedlem domów jednorodzinnych przez spółdzielnię, 

stosownie do art. 18 ust. 1 u.w.l. W momencie przewłaszczenia domów sposób zarządu 

nieruchomościami wspólnymi (osiedlem) mógł zostać powtórzony w aktach notarialnych, 

a następnie ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnych 

(art. 24 u.k.w.h.)”. 
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9.  Brak podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego 

W pierwotnym brzmieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 6 ust. 3 miał 

postać „Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten 

fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie 

spółdzielni”. W 2007 roku usunięto słowa „stanowiącymi mienie spółdzielni”. Nie zmienia 

to jednak istoty rzeczy. Spółdzielnia nie ma podstawy prawnej do tworzenia funduszu dla 

budynków, które nie są jej własnością, ani własnością jej członków. 

Powołam się na dyskusję, która toczyła się w Sejmie V kadencji, 14 lutego 2007 

podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskich ustaw o 

zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druki sejmowe nr 339, 766, 767, 768). 

Chodziło o skrócenie zapisu dotyczącego katalogu budynków dla których spółdzielnia 

mieszkaniowa tworzy fundusz remontowy. Posłowie z udziałem ekspertów uznali, iż nie 

trzeba tworzyć dwuelementowej listy budynków: będących własnością spółdzielni 

mieszkaniowej oraz własnością członków spółdzielni dla których spółdzielnia jest 

obowiązana tworzyć fundusz remontowy. Posłowie doszli do wniosku, że zbędne jest 

wymienianie tych dwóch kategorii budynków skoro z założenia spółdzielnia może 

operować tylko nieruchomościami własnymi, lub swoich członków. Sedno dyskusji 

zawiera się w przedziale czasowym od 10’ 50” do 11’ 30” nagrania. Ostatecznie 

przeważyło stwierdzenie dotyczące mienia - „spółdzielnia jest co najmniej 

współwłaścicielem budynku”. W rozpatrywanej sprawie spółdzielnia oczywiście nie jest 

ani właścicielem, ani współwłaścicielem domu w którym mieszkają pozwani. Podobnie – 

właścicielami nie są pozwani.  

 

B ZARZUTY ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA PROCESOWEGO 

 

10. Przyjęcie błędnej opinii biegłego sądowego 

Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według 

własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. 

W zaistniałym stanie faktycznym, Sąd I instancji, naruszył powyższy przepis bowiem 

przyjął za prawidłowe rozliczenie wskazane przez biegłego sądowego pomimo, że jego 

wyliczenia zawierały liczne błędy metodologiczne, rachunkowe i faktyczne, wskazywane 

przez stronę pozwaną w pismach procesowych (z 8 maja 2017 i 19 kwietnia 2018), które 

nie zostały uwzględnione ani rozważone przez Sąd. Żeby nie przytaczać in extenso 

wszystkich uwag dotyczących opinii biegłego podtrzymuję wszystkie zastrzeżenia i uwagi 

zawarte w pismach procesowych pozwanych. Przypomnę, iż już w piśmie procesowym z 

29 lutego 2016 sprzeciwiłem się ustanowieniu jako biegłego osobę wskazywaną przez 

powoda. 
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Tym samym Sąd I instancji nie wyjaśnił tak istotnej kwestii dla sprawy jak 

rzeczywista wysokość opłat, jaka powinna przypadać na pozwanych (zakładając 

oczywiście, że zarzuty materialnoprawne są niezasadne). Nie zostały wyjaśnione takie 

sprawy jak: 

 różnice pomiędzy naliczanym, a obowiązującym podatkiem gruntowym i podatkiem 

od nieruchomości, 

 naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, które w przypadku pozwanych nie może 

być pobierane, 

 pobieranie zaliczek na centralne ogrzewanie w wysokości nie odpowiadającej 

ogrzewanej powierzchni, 

 kolosalna rozbieżność pomiędzy naliczaniem opłat za garażu w budynku 

wielorodzinnym, a segmentem w którym mieszkają pozwani, 

 niczym nie umotywowany 70% narzut na koszty eksploatacji podstawowej. 

 jednakowy rozdział kosztów związanych z gruntem w sytuacji, gdy działki skrajne 

domków szeregowych są dużo większe. 

 różnice pomiędzy opinią biegłego, a audytami i ekspertyzami dotyczącymi zawyżania 

kosztów nieruchomości nr 9 (w tym domu zajmowanego przez pozwanych). 

 

11. oddalenie wniosków dowodowych pozwanego 

Trudno mówić o równym traktowaniu stron, skoro Sąd uwzględnił wnioski 

dowodowe strony powodowej, a pominął w rozważaniach wnioski dowodowe strony 

pozwanej. Można podać przykłady wniosków zgłoszonych zarówno w sprzeciwie od 

nakazu zapłaty, jak też późniejszych. 

Sąd I instancji naruszył zatem przepisy postępowania mające istotny wpływ na treść 

orzeczenia, a mianowicie art. 232 k.p.c. choćby poprzez nieprzeprowadzenie z własnej 

inicjatywy przez Sąd dowodu z opinii innego biegłego pomimo oczywistych błędów opinii 

znajdującej się w aktach sprawy. W sytuacji, w której opinia biegłego sądowego budziła 

tak dużo wątpliwości, Sąd powinien był wykazać się własną inicjatywą dowodową w tym 

zakresie i zlecić opinię drugiemu biegłemu sporządzenie drugiej opinii w celu 

zweryfikowania opinii znajdującej się w aktach sprawy. 

Powyższe stanowisko potwierdza także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego – 

por. np. wyrok z dnia 11 grudnia 2014 (sygn. akt IV CA 1/14), w którym SN stwierdził m.in., 

że: 

Mając na względzie powyższe należy podzielić zarzut apelujących, że zaskarżony 

wyrok został wydany z naruszeniem art. 232 zdanie drugie k.p.c. polegającym na 

nieprzeprowadzeniu z urzędu dowodu z opinii biegłego na okoliczność wartości 
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gospodarstwa rolnego. Przeszkody do jego przeprowadzenia nie stanowi 

kontradyktoryjny model procesu. Trudno w okolicznościach sprawy twierdzić, że ścisłe 

przestrzeganie zasady kontradyktoryjności lepiej służy wyjaśnieniu okoliczności sprawy 

i ustaleniu jej rzeczywistego stanu. Aktywne zachowanie sądu, korzystającego z 

możliwości przewidzianej w art. 232 zdanie drugie k.p.c., pozwoli natomiast zapobiec 

pozbawieniu powodów ochrony prawnej w zakresie roszczenia oczywiście 

uzasadnionego co do zasady. 

 

12. nieustalenie powierzchni użytkowej mieszkań (p.u.m) 

W kalkulacji kosztów zarówno spółdzielnia, jak też biegły przyjmują powierzchnię 

użytkową mieszkań (p.u.m.) segmentu zajmowanego przez pozwanych jako 193,08 m2., 

czyli powierzchnię całkowitą budynku. W budynkach wielorodzinnych zaś suma 

powierzchni p.u.m. poszczególnych mieszkań stanowi około 60% powierzchni całkowitej 

budynku. Rzeczywista powierzchna p.u.m. domku szeregowego w którym mieszkają 

pozwani jest znacznie mniejsza niż powierzchnia całkowita i wynika z dokumentu 

urzędowego. Potwierdzają to też wewnętrzne unormowania spółdzielni według których 

do powierzchni p.u.m. nie wlicza się strychu, garażu, czy pomieszczeń technicznych. Jak 

pisał pozwany w sprzeciwie do nakazu zapłaty spółdzielnia posługuje się inną 

powierzchnią p.u.m. zgłaszając budynek S1 (16 identycznych domków w zabudowie 

szeregowej) do urzędu, a inną w rozliczeniach z członkami. 

W karcie do spraw statystyki została podana powierzchna p.u.m. budynku S1 jako 

2066 m2. W przeliczeniu na jeden segment jest to około 130 m2. Tymczasem  w 

obliczeniach z członkami spółdzielnia podaje 193,08 m2. Zawyżenie wynosi zatem prawie 

50% [(193,08 m2-130 m2)/130 m2 * 100%]. Wprawdzie pozwani stoją na stanowisku, że z 

spółdzielnia nie ma podstaw prawnych do administrowania domem i tym samym 

naliczania czynszu, ale wykazanie 50% zawyżania powierzchni powinno dodatkowo 

uzasadnić tezy apelacji. 

 

 

C. UZASADNIENIE W ZAKRESIE WNIOSKÓW APELACYJNYCH 

 

Zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c. w razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji 

zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. W ocenie pozwanych, podniesione 

zarzuty materialnoprawne są wystarczające, aby orzec co do zasady poprzez oddalenie 

powództwa w całości przez wzgląd na to, że Spółdzielnia nie mogła naliczać i pobierać 

opłat co do zasady w zw. z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu powyżej. Z 

ostrożności procesowej zostały zgłoszone dwa ewentualne wnioski w przypadku, gdyby 
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Sąd stwierdził, że jedynie zarzuty formalnoprawne są zasadne – jeśli Sąd jednocześnie 

uzna, że postępowanie dowodowe wystarczy uzupełnić, to zgodnie z art. 386 § 4 k.p.c. 

a contrario powinien przeprowadzić takie postępowanie, a potem orzec co do istoty 

sprawy poprzez oddalenie powództwa w całości; z kolei jeśli uzna, że konieczne jest 

przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości, pozwani wnieśli o uchylenie 

Wyroku. 

W przypadku, gdyby Sąd przychylił się jedynie do zarzutów formalnoprawnych 

zgłoszonych przez pozwanych, a jednocześnie stwierdził, że nie zachodzą przesłanki do 

przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, pozwani wnieśli o przeprowadzenie 

postępowania dowodowego uzupełniającego i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez 

oddalenie powództwa w całości. 

W związku z powyższym pozwani wnieśli o zobowiązanie do złożenia przez SM Przy 

Metrze do akt sprawy całości materiału dowodowego koniecznego do wyliczenia 

rzeczywistych kosztów, na których powinny się opierać pobierane opłaty. Rzeczywiste 

koszty powinny ograniczać się do opłat ponoszonych włącznie na dom pozwanych, a nie 

bezpodstawnie naliczanych kosztów utrzymywania biura i zarządu spółdzielni. Dopiero na 

tej podstawie zlecenie wykonania opinii nowemu biegłemu sądowemu mogłoby w sposób 

rzetelny i transparentny określić rzeczywiste koszty Spółdzielni związane z budynkiem 

Lanciego 9b z uwzględnieniem uwag strony pozwanej zawartych w sprzeciwie od nakazu 

zapłaty,  pismach procesowych i apelacji. 

 

 

________________________ 

Zbigniew Sarata 

 

Załączniki: 

1) pisma SM w sprawie opłat w 2018 roku, 

2) pisma z 2000 roku domagające się przewłaszczenia, 

3) odpis wyroku wraz z uzasadnieniem V Ca 1223/16, 

4) opinia prawna w sprawie gminnego zasobu nieruchomości 

5) pismo spółdzielni z 18 października 2018, 

 


