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Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z 
siedzibą w Warszawie
reprezentowana przez 
r. pr. Martę Cudziło 
działającą z substytucji 
r. pr. Moniki Piwońskiej
P - Law Legał Advisors 
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00-660 Warszawa

Pozwani:
1. Zofia Maciejewska-Sarata
2. Zbigniew Sarata
ul. Lanciego 9B 
02-792 Warszawa

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

Odpowiedź na apelację

Działając w imieniu powódki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" (pełnomocnictwo w 
aktach sprawy, pełnomocnictwo substytucyjne w załączeniu), w oparciu o art. 372 k.p.c., w 
odpowiedzi na apelację pozwanych z 31 października 2018 r., niniejszym wnoszę o:

1. oddalenie apelacji w całości;
2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego w II instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności należy wskazać, że apelacja pozwanych, będąc wyłącznie kontynuacją 
polemiki z twierdzeniami podnoszonymi przez powódkę w trakcie postępowania przed 
Sądem I instancji, pozbawiona jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw i nie zasługuje na 
uwzględnienie. Zarzuty pozwanych są, co prawda liczne i na pierwszy rzut oka nader
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poważne, to jednak w znacznej mierze stanowią forsowanie racji podnoszonych już przed 
Sądem Rejonowym i są próbą uwydatnienia stanowiska w sprawie, które znane jest zarówno 
powódce, jak i Sądowi I instancji.

Wyrok z 26 kwietnia 2018 r. nie narusza prawa w żadnej ze swych tez, stąd trudno zgodzić 
się z twierdzeniami pozwanych dotyczących rzekomych uchybień, co do procedury cywilnej, 
jak i prawa materialnego przy jego wydawaniu. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, Sąd w 
sposób jasny i wyczerpujący wskazał motywy, jakimi kierował się przy orzekaniu, zaś zarzuty 
przedstawione w apelacji nie zasługują na uwzględnienie.

W dalszej części niniejszego pisma powódka odniesie się kolejno do zarzutów naruszenia 
prawa materialnego i procesowego, zgodnie z kolejnością wskazaną przez pozwanych w 
apelacji z 31 października 2018 r., a mianowicie:

1. Odniesienie się do zarzutów prawa materialnego.
2. Odniesienie się do zarzutów prawa procesowego.
3. Uwagi odnośnie do wyroku powołanego przez pozwanych.
4. Odniesienie się do wniosków apelacyjnych.
5. Podsumowanie.

Ad. 1.

Brak ochrony prawa własności.
Przechodząc w tym miejscu do zarzutu stawianego przez pozwanych w omawianym tu 
zakresie należy przede wszystkim podkreślić, że pozwani otrzymali przydział domu 
jednorodzinnego na zasadach spółdzielczych 20 kwietnia 2001 r. i przydział ten, wbrew 
twierdzeniom pozwanych, jest ważny.

Wyjść należy od tego, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych została ogłoszona w dniu 
23 stycznia 2001 r., przy czym zgodnie z art. 55 wskazanej ustawy ustawa wchodzi w życie po 
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit g), ust. 3 pkt 
3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni 
mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.

Jak wynika z zaprezentowanej treści, ustawa weszła w życie 23 kwietnia 2001 r., tj. 3 dni po 
dokonaniu przydziału na rzecz pozwanych. Jak stanowi natomiast przepis przejściowy 
powołanej ustawy, tj. art. 52 do istniejących w dniu wejścia w życie praw do domów 
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na 
rzecz członków stosuje się przepisy art. 232 § 4, art. 233, art. 235 i art. 237 ustawy -  Prawo 
spółdzielcze, do czasu przeniesienia własności na rzecz członka spółdzielni. Zgodnie zaś z 
treścią art. 232 § 4 Pr.Sp. w brzmieniu aktualnym na dzień wejścia w życie usm stanowił, iż 
do prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdziału 2 oddziału 1 i 3 niniejszego działu 
stosuje się odpowiednio z zachowaniem przepisów poniższych.

Następnym istotnym w sprawie momentem czasowym jest nowelizacja usm z 13 czerwca 
2003 r. i art. 52 zdanie pierwsze tejże ustawy stanowił, że do istniejących w dniu wejścia w
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życie praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu 
przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21 
ustawy (rozdział 21 jest zatytułowany Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu -  dopisek 
M.P.).

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że sytuację prawną pozwanych reguluje zatem -  przez 
wskazane odesłanie -  rozdział 21 a więc są oni traktowani, tak, jakby przysługiwało im 
spółdzielcze prawo do lokalu.

Co więcej, dla zrozumienia sytuacji, w jakiej znajdują się pozwani z pomocą przychodzi 
również uchwała Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12), 
o czym była już mowa w toku postępowania przed Sądem I instancji, która pozwala na 
przyjęcie, iż pozwanym przysługuje ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do 
domu jednorodzinnego. Uchwała dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
jednakże na podstawie wspomnianego art. 52 usm, w całości znajduje zastosowanie również 
do domu jednorodzinnego pozwanych. Sąd Najwyższy wskazał, że powstanie ograniczonego 
prawa rzeczowego z reguły wymaga zachowania określonego przebiegu zdarzeń prawnych 
rozłożonych w czasie. Problem polega na tym, kiedy można mówić o prawnym 
ukształtowaniu się ekspektatywy jako prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do 
prawa oczekiwanego (definitywnego), czyli kiedy taki stan oczekiwania nie jest już 
indyferentny dla porządku prawnego i może być objęty ochroną prawną.

Co prawda, przedmiotowa uchwała odnosi się bezpośrednio do sytuacji przekształcenia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe, ale Sąd Najwyższy 
wyraźnie wskazał, że konstrukcja ekspektatywy pozostaje aktualna wówczas, gdy doszło 
między członkiem i spółdzielnią mieszkaniową do zawarcia umowy (wydania przydziału) 
zmierzającej do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie 
obecnego art. 6 ustawy zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z 18 grudnia 
2009 r., a różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do powstania 
tych sytuacji.

Kluczowe dla niniejszej sprawy jest stwierdzenie Sądu Najwyższego, iż w usm przewidziano 
odpowiednią sekwencję zdarzeń mającą na celu „ustanowienie" w wyniku przekształcenia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe: samej procedury 
przekształcenia, tj. czynności podejmowanych od chwili złożenia wniosku przez 
uprawnionego do czasu zawarcia umowy o przekształcenie i uzyskanie przez spółdzielnię w 
odpowiedni sposób właściwego tytułu prawnego do nieruchomości, umożliwiającego 
obciążeniem jej ograniczonym prawem rzeczowym. Te pierwsze zdarzenia (wniosek, 
umowa) mogą prowadzić do ukształtowania się ekspektatywy spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, a dalsze (doprowadzające do uzyskania tytułu 
prawnego) powinny być już oceniane jako przewidziane ex lege, „ostatnie ogniwo" 
przesądzające możliwość definitywnego uformowania się omawianego prawa rzeczowego 
(wszystkie podkreślenia w tekście-M.P.). Innymi słowy, brak jest przeszkód, aby z takim 
prawem wiązać obowiązek uiszczania należnych opłat eksploatacyjnych.

Niemożność więc pełnej konsumpcji prawa rzeczowego -  spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego
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prawa. Sąd Najwyższy wskazał, że ekspektatywa ma przy tym charakter prawa 
majątkowego, zbywalnego i dziedzicznego, dla którego jedynie nie można założyć księgi 
wieczystej, nigdzie jednak nie wskazał, że brak tytułu prawno-rzeczowego spółdzielni do 
gruntu powoduje nieważność umów zawartych między spółdzielnią a jej członkami.

Z uchwały Sądu Najwyższego nie wynika, że osobom dysponującym przydziałem w budynku 
posadowionym na dzierżawionym gruncie nie przysługują żadne prawa, a zatem, że swoje 
lokale zajmują bez podstawy prawnej. Wręcz przeciwnie. Uchwała prowadzi do wniosku, że 
przydział takiego lokalu powoduje powstanie ekspektatywy, która jest prawem 
dziedzicznym i zbywalnym, zaś powstanie pełnego prawa własnościowego wymaga 
spełnienia się dodatkowej przesłanki w postaci nabycia własności (użytkowania 
wieczystego) gruntu przez Spółdzielnię. Ekspektatywa ta nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek 
ekspektatywą uregulowaną już w usm, czy też w nowelizacji do niej. Uchwała nie prowadzi 
również do uznania, że wydane przydziały na lokale są nieważne. Są to dokumenty 
pełnowartościowe, których skutek (powstanie prawa do lokalu), nastąpi w chwili nabycia 
przez Spółdzielnię praw do gruntu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu w wyniku takiego przydziału i po zamieszkaniu 
uprawnionego członka w lokalu spółdzielczym doszło do ukształtowania się między tymi 
podmiotami stosunku obligacyjnego, związanego z posiadaniem określonego lokalu 
odpowiadającego treściowo spółdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu. Stanowisko 
Sądu Najwyższego w zakresie skutków dokonania przydziału prawa (czy to lokatorskiego, czy 
to własnościowego) jest zatem jednoznaczne. W wyniku takiego przydziału powstaje co 
najmniej prawo obligacyjne o treści odpowiadającej prawu właściwemu. Nie sposób 
odmówić przy tym zastosowania powyższego stwierdzenia Sądu Najwyższego do prawa 
własnościowego w sytuacji, gdy Sąd ten odniósł je do prawa lokatorskiego, ze swej istoty 
słabszego od prawa własnościowego. Ostatecznym potwierdzeniem charakteru prawnego 
ekspektatywy opisanej przez Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale jest fragment 
uzasadnienia, w którym czytamy uzyskane tymczasowe prawo podmiotowe jest zbywalne i 
dziedziczne.

Oznacza to, że Sąd Najwyższy traktuje ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu jako prawo rzeczowe (nie tylko obligacyjne) odpowiadające treści spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu z tym zastrzeżeniem, że jako pełne prawo powstanie po 
spełnieniu ostatniego warunku, a zatem nabyciu prawa do gruntu przez spółdzielnię.

Co więcej, uchwała, o której tu mowa, miała na celu uregulowanie sytuacji osób, na rzecz 
których zostało ustanowione własnościowe prawo do lokalu znajdującego się w budynku 
posadowionym na gruncie nie będącym własnością spółdzielni, ani nie pozostającym w jej 
użytkowaniu wieczystym. Sąd Najwyższy podniósł, że istotne argumenty prawne 
przemawiają za niedopuszczalnością de lege lata możliwości skutecznego tworzenia 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w razie nieprzysługiwania spółdzielni 
mieszkaniowej własności (współwłasności) gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, 
zarówno w wyniku bezpośredniego utworzenia tego prawa (umowa członka ze spółdzielnią; 
tzw. przydział) (...). Zdaniem Sądu Najwyższego osoby te dysponują ekspektatywą 
spółdzielczego własnościowego prawa, a więc oprócz tego, że mają prawo do zajmowania
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lokalu, są zobowiązane uiszczać opłaty eksploatacyjne, tak jak członkowie spółdzielni, którym 
przysługuje pełne prawo do lokali.

Zatem, podkreślić należy, iż Sąd Najwyższy skorzystał ze znanej w doktrynie i orzecznictwu 
konstrukcji „prawa tymczasowego" (a inaczej „oczekiwania prawnego"), celem zdefiniowania 
statusu prawnego osoby dysponującej „nieważnym” przydziałem lokalu. Sąd Najwyższy 
wywiódł, iż nie sposób uznać, iż osobie takiej nie przysługuje względem spółdzielni tytuł 
prawny i że zajmuje ona lokal bezumownie. Sytuacja prawna takiej osoby, w zakresie jej 
praw i obowiązków, niczym nie różni się od sytuacji osób, którym przysługuje do lokalu pełne 
prawo. Ekspektatywa jest już bowiem prawem, tylko nie w pełni ukształtowanym, z uwagi na 
brak spełnienia jednej z przesłanek.

Również Sąd Rejonowy w treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku w sposób prawidłowy 
wywiódł, iż pozwanym nie przysługuje jeszcze pełnowartościowe prawo własności, jednak z 
uwagi na przedstawienie lokalu pozwanym do dyspozycji, i tym samym, powstanie węzła 
obligacyjnego, należy stosować takie rozwiązania, jakie przewidziano do osób oczekujących 
na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub jego odrębną własność albo które zajmują 
lokal bez takich tytułów. Tym samym, z chwilą nabycia gruntu przez Spółdzielnię, pozwani 
nabędą pełne prawo do swojego lokalu.

Co więcej, wnioski powódki, jakie płyną zarówno z cytowanej tu uchwały Sądu Najwyższego 
w zestawieniu z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku są zdaniem powódki dalej idące. 
Można bowiem pochylić się również nad stwierdzeniem, że pozwani nie są już członkami 
oczekującymi na ustanowienie prawa w spółdzielni. Pozwani dysponują bowiem już 
przydziałem, zatem nie są już członkami oczekującymi, zaś uzyskane przez nich prawo nie 
jest jedynie w pełni skuteczne.

Tym samym, wszelkie zarzuty pozwanych w zakresie braku tytułu prawnego do domu 
jednorodzinnego nie mogą się ostać. Co więcej, niezależnie od tytułu prawnego do 
nieruchomości, jakim dysponowałaby Spółdzielnia, pozwani nadal będą zobowiązani uiszczać 
na jej rzecz opłaty, a gdyby na tejże nieruchomości zostało ustanowione prawo użytkowania 
wieczystego, obecna wysokość czynszu uległaby zwiększeniu, bowiem, jak powszechnie 
wiadomo, wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest zawsze wyższa niż czynsz 
dzierżawny. Gdyby stan prawno -  rzeczowy do gruntu był uregulowany, pozwani nadal 
byliby zobowiązani uiszczać takie same (a nawet wyższe) opłaty na rzecz Spółdzielni.

W świetle powyższego powódka podnosi, że Sąd Najwyższy w jednoznaczny sposób opisał 
sytuację prawną osób, które z uwagi na brak tytułu prawno-rzeczowego spółdzielni do 
gruntu, na którym został posadowiony budynek, w którym znajdują się ich lokale, przyznając 
osobom tym ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Sytuacja 
pozwanych jest analogiczna do osób, o których mówi w uchwale z dnia 24 maja 2013 r. Sąd 
Najwyższy. Nadto, przyjęcie interpretacji pozwanych byłoby bardzo poważne w skutkach, 
bowiem prowadziłoby do uznania, że nie tylko oni, ale także wszyscy pozostali mieszkańcy 
nieruchomości, którą Spółdzielnia dzierżawi od m.st. Warszawy, nie mają żadnego tytułu na 
podstawie którego mogliby zajmować swe lokale/segmenty, a co za tym idzie, uiszczać na 
rzecz Spółdzielni opłaty. To z kolei oznaczałoby konieczność obarczania tymi opłatami 
pozostałych mieszkańców Spółdzielni.
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Podsumowując tę część rozważań należy zatem z całą stanowczością stwierdzić, iż wbrew 
twierdzeniom pozwanych, przydział domu jednorodzinnego na zasadach spółdzielczych z 20 
kwietnia 2001 r. był skuteczny, zaś Spółdzielnia ze względu na brak tytułu prawnego 
rzeczowego do nieruchomości, udostępniła swym członkom segmenty na zasadach 
obligacyjnych. W stosunku do pozwanych taki stosunek obligacyjny powstał z dniem oddania 
lokalu do dyspozycji. Podobne stanowisko wyraził również Sąd Okręgowy w Warszawie mocą 
wyroku z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie pomiędzy Spółdzielnią a pozwanymi pod sygn. akt V 
Ca 3614/15.

W tym miejscu warto dodać, że Spółdzielnia nie dysponuje co prawda prawem rzeczowym 
do gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, jednakże posiada prawo do 
wyłącznego korzystania z nieruchomości, które Spółdzielnia uzyskała od gminy Ursynów w 
ramach umowy dzierżawy. Gmina nie zarządza jednak ani nie administruje tym gruntem, nie 
rości sobie także praw z tego tytułu.

Nie jest też tak, że Spółdzielnia pozostaje bierna, a nawet jak zarzucają pozwani, rozmyślnie i 
premedytacją uchyla się od uregulowania stanu prawnego domków szeregowych.

Po pierwsze, z umowy nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 r. jasno wynika, ze grunt na którym 
budowany będzie segment pozwanych jest dzierżawiony od Gminy Warszawa - Ursynów 
przez Spółdzielnię (§ 1 ust. 1), a zatem pozwani mieli pełną świadomość, że budowa 
odbywać się będzie na dzierżawionym gruncie. Co więcej, Spółdzielnia oświadczyła, iż 
podejmuje się realizacji inwestycji w celu przejęcia tychże domów na zasadzie spółdzielczego 
prawa do domów jednorodzinnych, a nie na zasadzie własności (ust. 3). Prawdą jest, że 
Spółdzielnia zobowiązała się przenieść na pozwanego własność po dokonaniu przydziału, nie 
mniej oczywiste było, że aby mogło to nastąpić, Spółdzielnia musi uzyskać co najmniej prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.

Po drugie, Spółdzielnia potwierdza, że Rada Gminy Warszawa - Ursynów podjęła uchwałę nr 
287, na co zwracają uwagę pozwani. Zgodnie z treścią tej uchwały, przeznaczono 
nieruchomość na której położony jest segment pozwanych do oddania w użytkowanie 
wieczyste na 99 lat na rzecz powódki. Wykonanie tejże uchwały powierzono Zarządowi 
Gminy Warszawa - Ursynów. Do dnia dzisiejszego uchwała nie została wykonana, jednakże 
pozostaje wiążąca dla właściciela nieruchomości (nigdy formalnie nie została uchylona i do 
dziś funkcjonuje w obrocie prawnym). Warto jednakże wskazać, że po podjęciu uchwały o 
której mowa powyżej, m.st. Warszawa ponownie wypowiedziało się co do warunków 
nabycia prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 punkt 2 załącznika do 
Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVIII / 534 / 2004 z dnia 15.04.2004 r., możliwość zbycia 
bez przetargu gruntu możliwa jest wtedy, gdy grunt sprzedawany jest na rzecz podmiotu, 
który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, a nadto: a) 
zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest 
zgodne z treścią umowy, a także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
b) wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź jego poprzedników nakładów przewyższa 
wartość zajętego na ten cel gruntu, c) wywiązuje się on ze zobowiązań wobec m.st. 
Warszawy.
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Z uwagi na fakt, że m.st. Warszawa bez żadnych uzasadnionych podstaw, a także w 
oderwaniu od zasad wynikających z Kodeksu cywilnego podwyższyło dzierżawcy czynsz 
(ponad 5-krotnie), Spółdzielnia występuje aktualnie jako strona pozwana w dwóch procesach 
sądowych wytoczonych przez m.st. Warszawa o zapłatę (postępowania toczą się przed 
Sądem Okręgowym w Warszawie, sygnatura akt XXIV C 16/12 oraz XXIV C 549/15). W 
związku z powyższym, wymóg wynikający z uchwały o którym mowa powyżej, tj. wymóg 
wywiązywania się z zobowiązań wobec m.st. Warszawy formalnie nie został spełniony, stąd 
też właściciel nieruchomości - pomimo usilnych prób ze strony dzierżawcy - nie wyraża zgody 
na przekazanie Spółdzielni gruntu i ustanowienie na nim użytkowania wieczystego. 
Niezależnie od powyższego, dzierżawca uiszcza czynsz w dotychczas ustalonej wysokości 
(niezmiennie, zgodnie z umową), co powódka sygnalizowała już w toku postępowania.

Co więcej, Spółdzielnia dąży do uregulowania sytuacji prawnej tych gruntów, wszak sytuacja 
w której umowa dzierżawy wygaśnie będzie niekorzystna dla obu stron - nie tylko dla 
pozwanego. Warto tu również dodać, że w ostatnim czasie Spółdzielnia wystąpiła ze 
stosownym pismem do urzędników państwowych, w którym to piśmie zwróciła uwagę na 
zagadnienie będące również przedmiotem zastanowienia w niniejszej sprawie, tj. 
konieczność uregulowania specyficznej sytuacji prawnej osób, których lokale zostały 
posadowione na dzierżawionym gruncie. Na ten moment Spółdzielnia nie otrzymała żadnej 
odpowiedzi.

Wysoce nieuprawnione są twierdzenia pozwanych, iż pomimo wywiązania się z płatności 
ustalonych w umowie, nie otrzymał w zamian niczego. Co więcej, że zostali pozbawieni 
prawa własności. Wyjść należy od tego, że ekspektatywa, która pozwanym przysługuje jest 
prawem w pełni zbywalnym. Pozwani starają się wprowadzić wrażenie jakoby zostali celowo 
pokrzywdzeni przez Spółdzielnię, tymczasem nie wskazują zarówno na (i) jasne 
postanowienia umowy dotyczące okoliczności dzierżawienia gruntu przez Spółdzielnię, (ii) 
nie wspominają o tym, że nabycie prawa nastąpiło w ramach spółdzielni mieszkaniowej a nie 
dewelopera czy innego sprzedawcy o czym wiedzieli, (iii) nie występują z żadnymi 
roszczeniami wobec powódki (nie mówiąc już o tym, że warunki finansowe nabycia domu 
jednorodzinnego przy samej stacji Metra Natolin od Spółdzielni były wówczas bardzo 
korzystne - 1.500 zł za m2 - § 10 ust. 2 umowy.

Tym bardziej, nie można również twierdzić, że Spółdzielnia czerpie korzyści z cudzej 
własności bezprawnie administrując bez umowy budynkiem, do czego powódka odniesie się 
na dalszym etapie pisma.

Pozbawienie pozwanych prawa do sprawiedliwego i bezstronnego rozpatrzenia sprawy 
cywilnej.
Pozwani stoją na stanowisku, iż przy wydawaniu wyroku doszło do szeregu naruszeń 
przepisów prawa, w tym także Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności oraz Konstytucji RP, albowiem zostali pozbawieni prawa do sprawiedliwego i 
bezstronnego rozpatrzenia sprawy. Zarzut jest daleko idący, jednak pozbawiony 
jakichkolwiek podstaw.
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Pozwani, w uzasadnieniu tego stanowiska, podnoszą, że Sąd Rejonowy m. in. nie zbadał 
zgodności ze statutem uchwał określających wysokość pobieranych opłat. Wskazać należy, iż 
Sąd Rejonowy nie jest przecież uprawniony do dokonywania takich działań. Uprawnienie do 
wystąpienia ze stosownym powództwem w tym zakresie przysługuje członkom Spółdzielni w 
odpowiednim terminie. Moc tych dokumentów nie została wzruszona, zatem brak jest 
przesłanek uzasadniających twierdzenie pozwanych w tym zakresie.

Brak podstawy prawnej do zarządzania nieruchomością.
Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek zarządzania nieruchomością, na której znajduje się 
dom jednorodzinny pozwanych. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w stosunku do tego 
gruntu prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy. Kwestia 
ta została przez powódkę wyczerpująco opisana w piśmie z 1 lutego 2016 r. Z tego względu 
nie jest celowe ponowne przytaczanie zawartej tam argumentacji. Powódka podtrzymuje w 
całości stanowisko wyrażone w treści tego pisma.

Dodać należy jedynie, iż okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczywistym do 
gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, nie ma wpływu na zakres jej 
uprawnień w stosunku do pozwanych. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, 
które Spółdzielnia uzyskała od gminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, jest bowiem 
innym prawem majątkowym w rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyższego należy 
uznać, że Spółdzielnia niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek administrowania 
nieruchomością, na której posadowiony jest budynek zasiedlony przez pozwanych. 
Okoliczność braku po stronie Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś 
żadnego znaczenia.

Odnosząc się do zarzutu pozwanych odnośnie tego, że art. 1 ust. 3 u.s.m. wskazuje, że 
mienie Spółdzielni musi być „nabyte", należy zwrócić uwagę, że w art. 1 ust. 3 u.s.m. mowa 
jest o mieniu spółdzielni nabytym na podstawie ustawy [u.s.m.] mieniu jej członków. 
Wszelkie próby manipulacji treścią ww. przepisu poprzez wskazywanie, że Spółdzielnia na 
podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m. ma obowiązek zarządzać wyłącznie mieniem, które sama 
nabyła należy uznać za niedopuszczalne. Z treści ww. przepisu wyraźnie bowiem wynika, że 
stwierdzenie nabycie -  odnosi się wyłącznie do członków spółdzielni, nie zaś do samej 
Spółdzielni. Tym samym należy wskazać, że grunt dzierżawiony przez Spółdzielnię stanowi jej 
mienie, bowiem jest innym prawem majątkowym w rozumieniu art. 44 k.c. Spółdzielnia zaś 
ww. mieniem zarządza i ponosi z tego tytułu konkretne koszty, w których pozwani, jako jej 
członkowie zobowiązani są uczestniczyć.

Brak podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego.
W konsekwencji powyżej prezentowanej argumentacji, również zarzut niemożności 
tworzenia funduszu remontowego jest niezasadny. Jak słusznie wywiódł Sąd I instancji, 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 usm, obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy 
członków spółdzielniwłaścicieli nie będących członkami oraz osób niebędących członkami, 
którym przysługują spółdzielcze prawa własnościowe. Oznacza to, że Spółdzielnia 
uprawniona jest do tworzenia takiego funduszu, zaś pozwani są obowiązani regulować 
należności z tego tytułu.
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W tym miejscu powódka wskazuje, iż dla możności tworzenia funduszu remontowego nie ma 
znaczenia to, co działo się podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej Sejmu V kadencji w 
2007r., a także jakie były konkluzje prowadzonej tam dyskusji. Wiążące są do rozstrzygnięcia 
niniejszej sprawy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także uchwalone na ich 
podstawie akty prawa wewnątrzspółdzielczego. Skutek interpretacji tych przepisów, w 
oparciu o stanowisko wyrażone w uchwale Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, o czym była 
mowa w pierwszej części niniejszego pisma, nasuwa się jeden prawidłowy wniosek, zgodnie z 
którym Spółdzielnia może tworzyć fundusz remontowy, zaś pozwani są obowiązani do 
pokryw ania należności z tego tytułu.

Ad. 2. Odniesienie się do zarzutów naruszenia prawa procesowego.
Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa procesowego powódka niniejszym wskazuje, że 
wszystkie te zarzuty wskazane zostały w powiązaniu do zarzutów materialnych i stanowią 
wyłącznie próbę uwydatnienia stanowiska pozwanych, nie będąc jednocześnie konkretnymi 
zarzutami naruszenia procedury cywilnej przy wydawaniu zaskarżonego wyroku. Powódka 
odniesie się do nich w tym miejscu o tyle, o ile mają jakikolwiek związek ze wskazanymi 
przepisami, tj. art. 233 k.p.c., 232 k.p.c. i 217 k.p.c.

Powódka w pierwszej kolejności odniesie się do zarzutów dotyczących opinii biegłego 
sądowego z dnia 20 lutego 2017 r., która została złożona w niniejszej sprawie. Przede 
wszystkim podkreślić należy, że ostatecznie żadna ze stron nie składała uwag do opinii 
biegłego sądowego. W piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. pozwani wprawdzie 
zakwestionowali kompetencje biegłego, jednakże zarzuty podnoszone w ww. piśmie 
odnosiły się wyłącznie do osoby biegłego sądowego, który został powołany w niniejszej 
sprawie. Na kanwie niniejszej sprawy pozwani nie zgłosili jednak uwag merytorycznych pod 
kątem sporządzonej w dniu 20 lutego 2017 r. opinii, nie wnosili o jej pisemne uzupełnienie, 
ani o wezwanie biegłego na rozprawę celem np. zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości 
pozwanych. W świetle powyższego zaprezentowane w apelacji zarzuty na obecnym etapie 
powinny zostać uznane za bezprzedmiotowe i spóźnione. Wbrew temu co twierdzą pozwani, 
zarówno teza dowodowa, jak i metodologia pracy biegłego, w sposób jednoznaczny świadczą
0 tym, że ustalane były koszty rzeczywiste poniesione przez Spółdzielnię, na podstawie 
przedstawionej dokumentacji księgowej, która obejmowała faktury, bilanse, rachunki zysków
1 strat. Biegły w swoich wyliczeniach opierał się na fakturach i rachunkach, które faktycznie 
zostały poniesione przez powódkę. Sąd z kolei ocenił logiczność wypowiedzi biegłego i czy 
wnioski wynikające z jego stanowiska korelują z pozostałym zgromadzonym materiałem 
dowodowym. Zatem w przedmiotowej sprawie, na okoliczność ustalenia prawidłowości 
dokonanego przez Spółdzielnię naliczenia opłat obciążających pozwanych (z rozbiciem na 
poszczególne miesiące), na podstawie oryginałów dokumentacji księgowej, rachunkowej i 
oryginałów uchwał organów spółdzielni, ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
powódkę w okresie od listopada 2014 r. do lipca 2015 r. związanych z utrzymaniem i 
eksploatacją segmentu przy Lanciego 9B w Warszawie oraz ustalenia czy powódka w ww. 
okresie stosowała zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
Sąd I instancji słusznie przeprowadził dowód z opinii biegłego -  o specjalności adekwatnej do 
zakresu obejmującego przedmiot niniejszej sprawy. Tym samym Sąd I instancji uczynił 
przedmiotem dowodu fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 
k.p.c.), nie ograniczał stron w możliwości składania wniosków dowodowych, a dla
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wyjaśnienia istoty sprawy przeprowadził postępowanie dowodowe uwzględniając wszystkie 
powołane dowody.

Zarzucanie Sądowi I instancji, iż nie podjął z urzędu inicjatywy dowodowej i nie powołał 
kolejnego biegłego jest niedopuszczalne, w świetle rzetelnej opinii biegłego sądowego z 
zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości. Wbrew twierdzeniom pozwanych, 
biegły sądowy sporządzający opinię w niniejszej sprawie dysponował wiadomościami 
specjalnymi, które były niezbędne, by wypowiedzieć się co do okoliczności spornych w 
niniejszej sprawie. Wskazać należy, że Sąd meriti nie ma obowiązku dalszego prowadzenia 
postępowania dowodowego, w sytuacji, gdy z zgromadzonego materiału można wywieść 
logiczne i niesprzeczne ze sobą wnioski, tak jak w przedmiotowej sprawie. Należy także mieć 
na uwadze, że potrzeba powołania innego biegłego, bądź potrzeba przesłuchania biegłych, 
powinna wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas 
złożonej opinii. Zatem Sąd rozpatrujący sprawę ma obowiązek dopuszczenia dowodu z 
dalszych biegłych tylko wtedy, gdy zachodzi tego potrzeba, a więc wówczas, gdy opinia 
złożona do sprawy zawiera istotne braki, względnie też nie wyjaśnia istotnych okoliczności. 
Taka potrzeba nie istniała w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji i nie istnieje w 
przedmiotowym postępowaniu.

Ad. 3. Uwagi odnośnie do wyroku powołanego przez pozwanych.
Mając na uwadze powoływanie się przez pozwanych, w celu potwierdzenia prezentowanych 
przez siebie racji, na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., w 
sprawie V Ca 1223/16, warto w tym miejscu zwrócić uwagę, co w rzeczywistości zostało 
wyrażone przez Sąd Okręgowy, albowiem zarówno z sentencji wydanego rozstrzygnięcia, jak 
i z treści uzasadnienia płyną wnioski zgoła odmienne od tych, które podnoszą pozwani.

Mocą tego wyroku, Sąd II instancji m.in. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził 
od Mariusza Winiarczyka i Moniki Pawłowskiej -  Winiarczyk solidarnie na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie kwotę 4.236,39 zł wraz z ustawowymi 
odsetkami, w pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu. Pozwani jednak 
zupełnie przemilczeli fakt, iż uzasadniając ww. orzeczenie Sąd Okręgowy wskazał, że „nie 
podziela stanowiska Sądu Rejonowego co do tego, że w okolicznościach niniejszej sprawy 
pozwanym nie tylko nie przysługiwało prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej, ale też ekspektatywa odrębnej własności lokalu, czy spółdzielczego prawa do 
lokalu. W tym zakresie Sąd Okręgowy w pełni podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r., w sprawie I ACa 
1485/14, iż w okolicznościach niniejszej sprawy istotnie nie można byłoby przyjąć istnienia 
prawa rzeczowego w postaci prawa do domu jednorodzinnego lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, natomiast istnieje słabsza jego forma w postaci 
ekspektatywy tego prawa, która ma charakter prawa majątkowego, zbywalnego i 
dziedzicznego, dla którego jedynie nie jest możliwe założenie księgi wieczystej. Zdaniem 
Sądu Okręgowego założenie istnienia po stronie pozwanych ekspektatywy prawa jest wobec 
tego jedyną konstrukcją prawną, umożliwiającą uporządkowanie w przyszłości sytuacji 
prawnej osób, które nabyły w dobrej wierze tego rodzaju ułomne prawa do lokalu, tak, aby 
nie okazało się, że w istocie nie posiadają one ani tytułu, ani nawet ekspektatywy prawa do 
zajmowanego lokalu, pomimo, że uiściły wszelkie należności za taki lokal oraz otrzymały 
przydział, czy zawarły odpowiednią umowę. Przyjęcie istnienia ekspektatywy spółdzielczego
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własnościowego prawa do lokalu umożliwia zaś w ocenie Sądu Okręgowego stosowanie 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w zakresie rozliczeń między 
stronami - art. 4 tej ustawy - do czasu przekształcenia ekspektatywy w prawo docelowe, 
albowiem do tej daty lokal znajduje się na terenie osiedla zarządzanego przez powodową 
spółdzielnię mieszkaniową. Z tych względów Sąd Okręgowy uznał za słuszny co do zasady 
zarzut powódki naruszenia art. 4 ust. I 1 2 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez 
jego niezastosowanie i przyjęcie, że pozwani nie byli zobowiązani do pokrywania pewnych 
kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w części przypadającej 
na ich dom jednorodzinny (...)".

W świetle powyższego, powoływanie się przez pozwanych na wyrok, który zapadł w sprawie 
V Ca 1223/16 jest całkowicie nieuprawnione i pozbawione podstaw. W piśmie z dnia 19 
kwietnia 2018 r. powódka przedstawiła aktualny stan spraw sądowych toczących się z 
udziałem Spółdzielni przeciwko mieszkańcom segmentów usytuowanych przy ul. Lanciego 9 i 
w zakresie dokonania ewentualnej analizy kierunku wydawanych judykatów, powódka 
zachęca do lektury ww. pisma.

Ad. 4. Odniesienie się do wniosków apelacyjnych.
Z uwagi na zaprezentowaną powyżej argumentację, wyrok Sądu I instancji jest prawidłowy 
zatem nie zasługuje na uznanie wniosek w zakresie oddalenia powództwa w całości lub 
uchylenia wyroku. Dodać należy, iż brak jest podstaw do przeprowadzenia uzupełniającego 
postępowania dowodowego, albowiem jak już wcześniej powódka podkreśliła, Sąd I instancji 
w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe.

Odnośnie zaś do wniosku pozwanych w zakresie możliwości skierowania do Sądu 
Najwyższego pytania prawnego w trybie art. 390 k.p.c. należy wskazać, iż nie istnieje 
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Pytania sformułowane przez pozwanych 
są konkretne i zmierzałyby de facto do zastąpienia Sądu II instancji Sądem Najwyższym. Co 
więcej, zdaniem powódki, pytania zredagowane przez pozwanych, to nie zagadnienia 
prawne, ale pytania o sposób rozpoznania sprawy, tym bardziej, że zarówno przepisy, ich 
prawidłowa wykładnia, jak i orzecznictwo dają odpowiedź na nie (por. uchwała SN III CZP 
104/12).

Ad. 5. Podsumowanie.
Podsumowując, należy wskazać, że:

1. wszystkie zarzuty wobec wyroku Sądu I instancji są nieuzasadnione, stąd też wyrok z 
dnia 26 kwietnia 2018 r. powinien zostać utrzymany w całości;

2. nie ulega wątpliwości, że zarówno w okresie objętym powództwem, jak i obecnie, 
pozwani dysponowali przydziałem wydanym przez Spółdzielnię na warunkach 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego i zamieszkiwali w 
przedmiotowym domu generując przy tym koszty poniesione ostatecznie przez 
powódkę;

3. przydział domu na rzecz pozwanych był ważny i skuteczny, przy czym pełny skutek 
uzyska jednak dopiero z momentem przeniesienia własności 
nieruchomości/ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni (na dzień
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dzisiejszy pozwani dysponują ekspektatywą prawa ostatecznego -  por. uchwała Sądu 
Najwyższego z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12);

4. postępowanie przed Sądem I instancji zmierzało w istocie do ustalenia, jaka jest 
wysokość kwoty, którą Spółdzielnia rzeczywiście poniosła na utrzymanie segmentu 
pozwanych w spornym okresie;

5. ustalenia Sądu I instancji w przedmiocie zarówno samego obowiązku wnoszenia opłat 
do powodowej Spółdzielni, jak i wysokość spornej kwoty zostały dokonane przy 
pomocy dostępnych źródeł dowodowych, w tym opinii biegłego specjalisty do spraw 
rachunkowości w spółdzielniach, która w sposób rzetelny i wyczerpujący wskazała 
wysokość kwoty, jaką pozwani są zobowiązani uiścić na rzecz Spółdzielni;

6. podnoszone przez pozwanych zarzuty dot. nieważności przydziału domu, zostały 
wyjaśnione przez Sąd I instancji, a argumentacja pozwanych, która miała za nimi 
przemawiać, nie zasługiwała na uwzględnienie.

Mając na uwadze wszystkie nakreślone okoliczności, wnoszę jak w petitum.

2019_01_29_Sarata_odpowiedź na apelację_JW263

Marta Cudziło 
radca prawny

Załączniki:
- pełnomocnictwo substytucyjne z dnia 28 stycznia 2019 r. wraz z potwierdzeniem uiszczenia 
opłaty skarbowej,
- dwa odpisy pisma dla strony przeciwnej.
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