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Data: 14 września 2020 r. 
w odpowiedzi należy podać sygn. akt

Pan
Zbigniew Sarata

ul.Lanciego 9 B 
02-792 Warszawa

DORĘCZENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy doręcza Pa .u odpis wyroku 
z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz z jego pisemnym uzasadnieniem w sprawie VCa 275/19.

na zarządzenie sędziego 
starszy sekretarz sądowy Aneta Obcowska

Sąd informuje, że strony i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich 
numerów telefonów oraz adresów mailowych w celu usprawnienia komunikacji z sądem. 
Informacje o toku postępowania można usyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

POUCZENIE

1. Od wyroku przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego.
2. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydal wyrok w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
3. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, co wywołuje konieczność 

wniesienia zażalenia przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (art. 87* ij I k.p.c.).

4. Złożenie zażalenia przez stronę spowoduje jego odrzucenie.

5. Strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika.

6. Strona niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z 
którego wynika. Ze nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla 
siebie i rodziny.

7. W razie wydania prze sąd II instancji orzeczenia, od którego przysługuje skarga kasacyjna, strony i ich przedstawiciele mają obowiązek, do 
czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zawiadomić sad II instancji o każdej zmianie miejsca zamieszkania
(art. 3871 k.p.c.).

.Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 list. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. ir 
sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone u 
sądowym systemie teleinformatycznym.

Biuro Obsługi Interesantów 
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8:30-18:00, Wt -Pt 8:30-15:30 
Teł. 022 440-50-00
Pmail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

j  Czytelnia akt
j  Godziny przyjęć interesantów:
| Pn 8:30-17:30, przy czym akta wydawane 
| są do godz. 17:00
j Wt-Pt 8:30-15:30. przy czym akta wydawane 
j są do godz. 15:00 
| Teł. 22 440-50-00
j  Email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

j Biuro Podawczc
j Godziny przyjęć interesantów: 
| Pn 8:30-18:00 
j Wt-Pt 8:30- 15:30

mailto:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl
mailto:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl


Sygn. akt V Ca 275/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie 

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej - Sarata 

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie

z dnia 26 kwietnia 2018 r„ sygn. akt II C 2958/15

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi 

Rejonowemu dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie pozostawiając temu Sądowi 

rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Daria Figura

Sędziowie: Magdalena Majewska

(del.) Magdalena Hemeriing (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Nizioł

Wa oryginale właściwe podpisy 
Za  z g o d n i



Sygn. akt V Ca 275/19

UZASADNIENIE 

wyroku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Powód -  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,.Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie pozwem 

z dnia 8 sierpnia 2015 r. (data nadania) wniósł o zasądzenie od pozwanych Zbigniewa Saraty i 

Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie kwoty 13.606,25 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 

wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwanym przysługuje na zasadzie małżeńskiej 

wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego wraz z 

garażem w zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9B w Warszawie. Pozwani nabyli prawo 

do przedmiotowego domu zgodnie z przydziałem z dnia 20 kwietnia 2001 r., a pozwany 

Zbigniew Sarata jest członkiem powodowej spółdzielni. Powód wskazał, że pozwani 

uiszczają na rzecz powoda należne opłaty eksploatacyjne w sposób nieregularny. Zadłużenie 

pozwanych, których powód dochodzi za okres od listopada 2014 r. od lipca 2015 r. wynosi 

13.606,25 zl.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2015 roku 

wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzekł zgodnie z żądaniem 

pozwu.

Pozwani wnieśli sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, w którym zaskarżyli nakaz w 

całości i wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwani wskazali, że ustanowienie przydziału domu jednorodzinnego 

na ich rzecz było nieskuteczne z uwagi na fakt, że powód nie jest i nie był właścicielem 

gruntu i posadowionego na nim budynku. W ocenie pozwanych oznacza to, że nie istnieje 

podstawa prawna umożliwiająca dochodzenie od nich należności za opłaty eksploatacyjne. 

Pozwani wskazali również, że z uwagi na brak stosownej umowy pomiędzy właścicielem 

gruntu a spółdzielnią spółdzielnia nie ma prawa do zarządzania należącym do pozwanych 

segmentem. Pozwani podnieśli, że zgodnie z zawartą z powodem umową o wybudowanie
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domu z 1997 r. własność domu należącego do pozwanych powinna zostać na nich 

przeniesiona w przeciągu 4 miesięcy od zakończenia budowy, jednak powód nie dokonał tego 

i nadal nie ma zamiaru wywiązać się ze swojego zobowiązania. Pozwani wskazywali również 

na zawyżenie naliczanych opłat eksploatacyjnych w stosunku rzeczywiście ponoszonych 

przez powoda kosztów utrzymania nieruchomości. Nadto pozwano podnieśli, że powód



zawyżył powierzchnię mieszkalną ich domu, co ma wpływ na wysokość dochodzonego 

roszczenia.

Powód w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. zmodyfikował 

powództwo w ten sposób, że wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych kwoty 

13.549,88 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty 

oraz cofnął powództwo w zakresie przewyższającym tę kwotę.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w pkt 1 zasądził od 

Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej -  Sarata solidarnie na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie kwotę 13 549,88 zł z 

ustawowymi odsetkami od dnia 9 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty, w pkt 2 umorzył 

postępowanie co do kwoty 56,37 zł, w pkt 3 zasądził od Zbigniewa Sarata i Zofii 

Maciejewskiej -  Sarata solidarnie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z 

siedzibą w Warszawie kwotę 1300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 

2400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 68 zł tytułem 

zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa , zaś w pkt 4 nakazał pobrać od Zbigniewa 

Sarata i Zofii Maciejewskiej -  Sarata solidarnie na rzecz Skarbu Państwa -  kasy Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Mokotowa kwotę 1717,45 zł tytułem wydatków 

poniesionych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na poczet wynagrodzenia 

biegłego.
Powyższe rozstrzygnięcie było wynikiem następujących ustaleń faktycznych i 

rozważań prawnych Sądu Rejonowego:

Powód - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie zawarła z 

pozwanym - Zbigniewem Saratą w dniu 23 sierpnia 1997 roku umowę nr 210, na mocy której 

zobowiązała się do wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o 

powierzchni całkowitej wraz z poddaszem użytkowym i garażem 188,75 m2, 

zlokalizowanego na działce o powierzchni około 210 m2, położonego w Warszawie przy ul. 

Lanciego i powierzchnią poddasza użytkowego (48,23 m2) oraz garażu (15,13 m2) - § 2 

umowy. W § 7 pkt 1 przedmiotowej umowy strony ustaliły, że po dokonaniu przydziałów 

domów jednorodzinnych oraz po przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy 

Spółdzielnia przeniesie na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do 

działek.
Pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata w dniu 20 kwietnia 2001 r. 

otrzymali przydział ww. domu. W pkt 2 załącznika do przydziału pozwani zobowiązali się do 

uiszczania opłat za użytkowanie lokalu co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca.



Dom, którego pozwani otrzymali przydział, posadowiony jest na działce ewidencyjnej 

nr 4/1 z obrębu 1-11-05 w Warszawie, stanowiącej własność m.st. Warszawy. Powód jest 

dzierżawcą wymienionej nieruchomości gruntowej.

Dom jednorodzinny położony przy ul. Lanciego 9B w Warszawie ma powierzchnię 

193.08 m2 i wchodzi w skład nieruchomość nr 9 zabudowanej segmentami jednorodzinnymi 

o ogólnej powierzchni 3.080,32 m2. Do końca 2014 r. pozwani posiadali również miejsce 

postojowe nr 9 w garażu wielostanowiskowym przy ul. Lanciego 7B w Warszawie.

Zgodnie z § 8 ust 6 statutu spółdzielni obowiązującego do 20 maja 2015 r., członek 

spółdzielni obowiązany jest do wnoszenia opłat z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc. Z dniem 20 maja 2015 r. wszedł w życie nowy statut powodowej spółdzielni, w myśl 

którego do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczania opłat zgodnie z 

postanowieniami statuty obowiązani są członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa 

do lokali oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali(§ 13 ust 1 statutu). Opłaty te zgodnie z statutem wnosi się co miesiąc z góry 
do 1 5 dnia każdego miesiąca.

Sąd Rejonowy ustalił nadto, że na dzień 31 lipca 2015 r. pozwani Zbigniew Sarata i 

Zołia Maciejewska-Sarata zalegali wobec powodowej spółdzielni z tytułu opłat 

eksploatacyjnych za wskazany wyżej dom w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 lipca 2015 r. 

wraz z odsetkami ustawowymi na kwotę 13.549,88 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd 1 instancji ustalił na podstawie dokumentów, które nie 

były kwestionowane przez żadną ze stron. Także w ocenie Sądu meriti nie było podstaw, by 

podawać w wątpliwość okoliczności faktyczne wynikające z treści tych dokumentów. Dlatego 

Sąd Rejonowy uznał, że dowody z tych dokumentów tworzą spójny, nie budzący wątpliwości 

w świetle wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a przez to w pełni zasługujący na 
wiarę materiał dowodowy.

Wysokość zadłużenia pozwanych w stosunku do powoda Sąd 1 instancji ustalił na 

podstawie opinii biegłego Krzysztofa Nadera wskazując, iż opinia ta została sporządzona 

przez biegłego sądowego -  osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe, a jej 

wnioski okazały się spójne, rzeczowe i jasne w przekazie. Biegły opinię sporządził na 

podstawie akt sprawy i dokumentów finansowych znajdujących się u powoda, dokonując ich 

analizy. Opinia uwzględnia wpłaty dokonywane przez pozwanych.



W ocenie Sądu Rejonowego niesłuszny jest zarzut pozwanego, że biegły nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji do wydawania opinii, bowiem Biegły Krzysztof Nader jest 

biegłym wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie. Domniemywać należy, 

że osoba wpisana przez prezesa sądu okręgowego na listę biegłych posiada odpowiednie 

kwalifikacje do sporządzania opinii.

Za niesłuszny Sąd Rejonowy uznał również zarzut pozwanych, że opinia została 

sporządzona na podstawie wewnętrznych dokumentów wygenerowanych przez powoda z 

programów komputerowych. Biegły podał w opinii, na podstawie uchwal organów powoda 

ustalających należne opłaty eksploatacyjne. Tym samym, zdaniem Sądu 1 instancji, 

nietrafiony jest zarzut pozwanych, że opinię sporządzono na podstawie dokumentów 

wygenerowanych z systemu komputerowego, tj. jak się należy domyślać kart kontowych 

pozwanych. Potwierdzeniem samodzielności pracy biegłego jest również okoliczność, że 

ostatecznie ustalił on wysokość zadłużenia pozwanych na kwotę inną niż twierdził to powód. 

Sąd meriti wskazał również, że pozwani nie negowali merytorycznej zawartości opinii 

biegłego, ani nie wnosili o jej uzupełnienia bądź o wezwanie biegłego na rozprawę celem 

złożenia opinii uzupełniającej.

Sąd Rejonowy uznał, że powództwo w jego ostatecznym kształcie zasługiwało na 

uwzględnienie. Sąd zauważył, że powód ostatecznie dochodził od Zbigniewa Saraty i Zofii 

Maciejewskiej-Sarata kwoty 13.549,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 

złożenia pozwu do dnia zapłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od 1 listopada 2014 

r. do 31 lipca 2015 r. Pozwani za ten okres uiszczali opłaty jedynie częściowo, a zaległość z 

tego tytułu wynosi 13.137,81 zł. a wraz ze skapitalizowanymi odsetkami ustawowymi na 

dzień 31 lipca 2015 r. -  13.549,88 zł.

Sąd I instancji wskazał, że obowiązek uiszczania opłat za eksploatację i używanie 

lokali mieszkalnych wynika wprost z ustawy. Wzniesienie domu jednorodzinnego pozwanych 

na gruncie, który nie stanowił mienia Spółdzielni, co zdaniem pozwanych czyniło nieważnym 

jego przydział do domu jednorodzinnego i upoważniało ich do niewnoszenia jakichkolwiek 

opłat eksploatacyjnych, nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Pozwany twierdził w toku postępowania, że nie posiada tytułu prawnego do 

przedmiotowego domu jednorodzinnego, co w ocenie Sądu meriti pozostawało bez wpływu 

na obowiązek ponoszenia na rzecz Spółdzielni opłat z tytułu korzystania z mediów i innych 

świadczeń obciążających lokal zajmowany bez tytułu prawnego. Zarzut nieważności 

przydziału domu Sąd Rejonowy uznał za chybiony wskazując, że pozwany do dnia wniesienia 

pozwu nie kwestionował ważności tego przydziału, nadto miał pełną świadomość na jakim



gruncie budowany był budynek. Żaden przepis nie uzależnia ustanowienia własnościowego 

prawa do lokalu od własności spółdzielni do gruntu, co potwierdza orzecznictwo Sądu

Najwyższego.

Tym samym Sąd Rejonowy przyjął, iż powodowa spółdzielnia posiadała tytuł prawny 

oraz uprawnienie do zabudowy wynikające z umowy dzierżawy zawartej z m.st. Warszawa. 

Tytuł prawny spółdzielni do przedmiotowego gruntu (tu: dzierżawa) nie powodował 

nieważności umowy, na mocy której powodowa spółdzielnia zobowiązała się do 

wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a obowiązkiem pozwanych 

(nabywców) było uiszczanie opłat związanych z eksploatacją i użytkowaniem nieruchomości. 

Odnosząc się z kolei do kwestii spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym 

również prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, Sąd 1 instancji 

wskazał, iż dochodziło już -  w orzecznictwie Sądu Najwyższego -  do akceptacji czynności 

zmierzających do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

bezpośrednio na rzecz członka spółdzielni w umowie o przydział lokalu lub też w wyniku 

przekształcenia w to prawo już istniejącego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

także wtedy, gdy nie doszło jeszcze do definitywnego uregulowania tytułu 

prawnorzeczowego spółdzielni mieszkaniowej do posiadanej przez nią nieruchomości. 

Potrzeby obrotu prawnego oraz możliwość uzyskania kredytu bankowego przy 

zabezpieczeniu hipotecznym obciążającym omawiane prawo rzeczowe doprowadziły do 

występowania z wnioskiem o zakładanie odrębnych ksiąg wieczystych dla spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, mimo braku tytułu właścicielskiego lub też quasi 

właścicielskiego do gruntu. Sąd Rejonowy wskazał, iż w chwale Sądu Najwyższego z dnia 30 

maja 1994 roku w sprawie III CZP 73/94 wyjaśniono, iż założenie księgi wieczystej w celu 

ustalenia stanu prawnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku 

stanowiącym własność spółdzielni nie jest uzależnione od uregulowania tytułu prawnego 

spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny; założenie księgi 

wieczystej dla nieruchomości gruntowej nie musiało zatem poprzedzać ustanowienia odrębnej 

księgi wieczystej dla omawianego prawa rzeczowego. Ponadto w uzasadnieniu powyższej 

uchwały wskazano, iż skoro jednak wprowadzono regulację prawną dotyczącą prawnego 

statusu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w okresie, w którym nie doszło do 

uregulowania stanu własności nieruchomości i budynków przez wiele spółdzielni 

mieszkaniowych, to stało się tak w celu m.in. uniezależnienia członka, któremu przysługuje 

własnościowe prawo do lokalu, od czynności spółdzielni mieszkaniowej oraz jej aktywności 

w zakresie uporządkowania własności nieruchomości. Takie uniezależnienie zakładało więc



możliwość skutecznego ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku przydziału 

lokalu, a w każdym razie odmienną niż wskazana sekwencję zdarzeń mających prowadzić do 

powstania tego prawa. Sąd Rejonowy podkreślił, że obecnie na tle unormowań ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, ostatecznie przesądzono w uchwale 

7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku, III CZP 104/12, że niedopuszczalne 

jest de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (bądź 

też prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w przypadku 

nieprzysługiwania spółdzielni mieszkaniowej własności czy też współwłasności gruntu lub 

też prawa użytkowania wieczystego -  zarówno w wyniku bezpośredniego utworzenia tego 

prawa na podstawie umowy członka ze spółdzielnią (tzw. przydziału) jak też w rezultacie 

przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu przy wyposażeniu członka spółdzielni w wynikające ex lege roszczenie o zawarcie 

odpowiedniej umowy transformacyjnej. Sąd Najwyższy podkreślił, że negacja prawnego 

sposobu ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako ograniczonego 

prawa rzeczowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku nie oznacza 

eliminacji takiej możliwej wykładni tego przepisu, która nie narusza ogólnych reguł 

ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych i tym samym reguł nabywania tychże praw w 

wyniku następstwa prawnego o charakterze konstytutywnym, a także w zasadzie nie godzi w 

sferę uprawnień właściciela gruntu.

Ponadto Sąd Rejonowy 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. Konstrukcja 

ekspektatywy pozostaje aktualna wówczas, gdy doszło między członkiem a spółdzielnią 

mieszkaniową do zawarcia umowy (wydania przydziału) zmierzającej do ustanowienia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w sposób bezpośredni. Sytuacja prawna 

takich uprawnionych jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych zmierzających do 

uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na skutek przekształcenia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji 

zdarzeń prowadzących do powstania tych sytuacji.

Sąd Rejonowy wskazał następnie, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są 

obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

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



nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z 

postanowieniami statutu. Zgodnie zaś z ust. 11 cytowanego wyżej przepisu, osoby niebędące 

członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są 

obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych 

zasadach jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ( pożytki i przychody z 

nieruchomości wspólnej).

Stosownie do art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od chwili 

postawienia domu do dyspozycji pozwanych obowiązany są oni uiszczać na rzecz powoda 

opłaty o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją 

lub utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu -  w zakresie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego 

korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Zgodnie z art. 6 wspomnianej ustawy, różnica między kosztami eksploatacji i 

utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub 

koszty w roku następnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wybudowany i przekazany 

pozwanym lokal mieszkalny jest stale eksploatowany, wobec czego generuje koszty, do 

których pokrycia zgodnie z ustawą, zgodnie z wydanym statutem spółdzielni zobowiązani są 

pozwani.

Sąd Rejonowy wskazał, że jak wynika z ustalonego -  w oparciu o opinie biegłego -  

stanu faktycznego, wysokość zaległych opłat eksploatacyjnych z odsetkami za okres od 1 

listopadą 2014 r. do 31 lipca 2015 roku obciążające nieruchomość pozwanych wynosiła 

13.549,88 zł.

W dalszej kolejności -  odnosząc się do wysokości pobieranych przez powoda opłat 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem domu jednorodzinnego, Sąd I instancji zauważył, iż 

pozwani nie zaskarżyli żadnej z uchwał spółdzielni, mającej istotne znaczenie dla obowiązku 

zapłaty w niniejszej sprawie.

Podsumowując powyższe rozważania Sąd Rejonowy stwierdził, iż podnoszone przez 

stronę pozwaną zarzuty przeciwko zasadności jak też wysokości roszczenia powoda okazały 

się nietrafne. Według Sądu meriti szczegółowy materiał dowodowy zgromadzony w toku 

całego procesu wykazał, że żądanie powoda było słuszne co do zasady. Natomiast w kwestii



wysokości roszczenia dochodzonego przez powoda, Sąd I instancji oparł się na opiniach 

biegłego sądowego, który wyliczając należne od pozwanych opłaty eksploatacyjne, dokonał 

odpowiednich korekt w obliczeniach przedstawionych przez stronę powodową. Wpłaty 

dokonywane przez pozwanego na rzecz spółdzielni zostały przez biegłego prawidłowo 

uwzględnione.

Biorąc pod uwagę wnioski biegłego jak też całokształt okoliczności ujawnionych w 

sprawie, Sąd Rejonowy w punkcie 1. wyroku zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz 

powoda kwotę 13.549,88 zł.

Sąd Rejonowy uznał, iż powódce należą się odsetki ustawowe liczone od zasądzonej 

kwoty zgodnie z żądaniem pozwu, tj. od dnia jego wniesienia, co miało miejsce w dniu 8 

sierpnia 2015 r., a odsetki należne są od dnia następnego.

Mając na uwadze, iż powód cofnął powództwo co do kwoty 56,37 zł, Sąd I instancji 

na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. orzekł jak w pkt. 2 sentencji i umorzył postępowanie co do tej 

kwoty.

O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w 

zw. z art. 99 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając 

pozwanych solidarnie kosztami procesu w całości.

Dodatkowo, Sąd I instancji nakazał nieuiszczone wydatki w łącznej kwocie 1.717,45 

zł -  poniesione tymczasowo przez Skarb Państwa -  kasę Sądu Rejonowego dla Warszawy- 

Mokotowa w Warszawie, pobrać solidarnie od pozwanych na podstawie art. 83 ust 2 w zw. z 

art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od powyższego wyroku wywiedli pozwani, zaskarżając orzeczenie Sądu 

Rejonowego w części tj. pkt 1., 3. i 4 wyroku. Powyższemu wyrokowi zarzucili naruszenie:

1. 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. 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. art. 66 ustawy o ustroju sądów powszechnych poprzez zignorowanie istotnych 

argumentów i dowodów przytaczanych przez pozwanych oraz wydanie wyroku 

naruszającego prawo.

4. 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. art. 19 u.s.m. poprzez przyjęcie, iż ekspektatywa wiąże się z obowiązkiem wnoszenia 

opłat eksploatacyjnych.

6. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.

W związku z przedstawionymi powyżej zarzutami, pozwani wnieśli o 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, 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), pozwani wnieśli 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.

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, pozwani wnieśli 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.

W przypadku stwierdzenia przez Sąd wątpliwości interpretacyjnych prawa pozwani 

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

wskazanej w apelacji.



Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest zasadna, wyrok Sądu Rejonowego podlegał uchyleniu do ponownego 

rozpoznania przez Sąd Rejonowy ze względu na nierozpoznanie istoty sprawy.

Zważyć należy, że do nierozpoznania istoty sprawy zachodzi wówczas, gdy sąd 

pierwszej instancji nie odniósł się tego, co było przedmiotem sprawy bądź gdy zaniechał 

zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony (uczestnika), 

niezasadnie uznając, że konieczność taka nie zachodzi ze względu na występowanie 

materialnoprawnych lub procesowych przesłanek, które unicestwiają zgłoszone roszczenie. 

Nierozpoznanie istoty sprawy zachodzi także w przypadku dokonania przez sąd pierwszej 

instancji oceny prawnej żądania bez ustalenia podstawy faktycznej, co wymagałoby 

poczynienia kluczowych ustaleń po raz pierwszy w instancji odwoławczej; w takiej sytuacji 

uzasadnione jest uchylenie orzeczenia ze względu na respektowanie uprawnień stron 

(uczestników) wynikających z zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego (tak Sąd 

Apelacyjny w, Gdańsku w wyroku z dnia z dnia 26 lipca 2018 r., V ACa 296/18, LEX nr 
2629004).

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy albowiem nie odniósł 

się do wszystkich zarzutów strony pozwanej skierowanych przeciwko żądaniu pozwu. 

Zwrócić należy uwagę, że Sąd Rejonowy wydając zaskarżone rozstrzygnięcie oparł się na 

opinii biegłego Krzysztofa Nadera, który to dowód został dopuszczony na okoliczność 

ustalenia prawidłowości dokonanego przez Spółdzielnię naliczenia opłat obciążających 

pozwanych, ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódkę w okresie od 

listopada 2014 r. do lipca 2015 r. związanych z utrzymaniem i eksploatacją segmentu przy ul. 

Lanciego 9b w Warszawie, jak też ustalenia, czy powódka w w/w okresie stosowała zasadę 

wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. przenoszenia kosztu/ 

przychodu danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku następnym. Sąd oparł się na 

opinii biegłego Krzysztofa Nadera uznając, że pozwani nie negowali merytorycznej 

zawartości opinii, ani nie wnosili o jej uzupełnienie bądź o wezwanie biegłego na rozprawę 

celem złożenia opinii uzupełniającej.

Tymczasem zwrócić należy uwagę, że już po przekazaniu akt do Sądu Okręgowego 

zostało nadesłane z Sądu Rejonowego pismo pozwanych z dnia 8 maja 2017 r. (k. 679 - 680), 

które nie zostało wcześniej wszyte do akt, a w którym pozwani kwestionowali opinię w 

całości, wskazując, że biegły nie wykonał opinii zgodnie z tezą dowodową -  zamiast 

przeprowadzenia weryfikacji wysokość opłat w kontekście kosztów rzeczywiście 

ponoszonych na podstawie dokumentów źródłowych, biegły dokonał sprawdzenia, czy



Spółdzielnia pobierała opłaty zgodne ze swoimi własnymi uchwałami, przy czym istotą sporu 

jest właśnie to, że opłaty przewidziane w tych uchwałach nie pozostają w związku z realiami i 

obciążają domki jednorodzinne nie uwzględniając ich odmienności od lokali w blokach. 

Pozwani zwrócili również uwagę, że na stronie 22 opinii biegły zamieścił zestawienie 

kosztów obciążających nieruchomość nr 9. Zestawienie to nie ma żadnego związku z 

rzeczywistością. Przykładowo nie są wykonywane żadne konserwacje, usługi porządkowe ani 

rekultywacją zieleni. Nie wiadomo też na czym mają polegać koszty administratorów i koszty 

biura zarządu. Nadto pozwani wskazali, że biegli zignorował ich żądanie uczestniczenia w 

czynnościach wykonywanych w siedzibie spółdzielni. Pozwani wskazali również, że 

Spółdzielnia nie była uprawniona do zarządzania segmentem zajmowanym przez pozwanych 

ze względu na brak stosowanej umowy z jego właścicielem. Zauważyli jednocześnie, że 

budynek w którym mieszkają wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości, albowiem 

został postawiony na gruncie należącym do m.st. Warszawy.

Zwrócić należy uwagę, że Sąd Rejonowy w uzasadnieniu wyroku nie odniósł się do 

wskazanych zarzutów. Uznał, że biegły sporządził opinię na podstawie uchwał organów 

powoda ustalających należne opłaty eksploatacyjne, których to uchwał pozwani nie 

zaskarżyli. Niemniej taka konstatacja była niewystarczająca dla należytego rozpoznania 

sparwy w świetle zarzutów stawianych przez pozwanych. Wskazać bowiem należy, że 

przedmiotem sprawy nie było ustalenie, czy Spółdzielnia pobierała opłaty zgodnie ze swoimi 

uchwałami, lecz czy odpowiadały one rzeczywistym kosztom eksploatacji. W orzecznictwie 

nie budzi wątpliwości, iż członek spółdzielni mieszkaniowej może, w procesie wytoczonym 

przeciwko niemu przez spółdzielnię o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, 

kwestionować wysokość tych opłat na tej podstawie, że zostały one zawyżone w stosunku do 

rzeczywistych kosztów eksploatacji (vide uchwała SN z 17 kwietnia 1989 r. III CZP 29/89 

oraz uchwała SN z 5 grudnia 1991 r. III CZP 127/91). Obecnie taka możliwość została 

zagwarantowana przez ustawodawcę wprost w art. 4 ust. 8 u.s.m., z którego wynika, że 

członkowie spółdzielni oraz właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą 

kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej, przy 

czym wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia 

wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Zauważyć należy, że jakkolwiek art. 4 ust. 8 u.s.m. wprost odnosi się tylko do 

kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat, jednak niewątpliwie członek ma 

również prawo kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej ustalenia przez spółdzielnię 

jego zobowiązania z tytułu opłat. Podobnie jak przed wejściem w życie wskazanego przepisu.



uprawnienie to nie jest uzależnione od uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwalę 

rady nadzorczej określającą zmianę wysokości opłat lub ustalającą ich wysokość, a można je 

realizować zarówno w drodze zarzutu w sprawie wytoczonej przez spółdzielnię o zasądzenie 

należności z tego tytułu, jak i w sprawie wytoczonej spółdzielni przez uprawnionego o 

zasądzenie zwrotu już uiszczonej należności (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 

dnia 14 lutego 2018 r„ VI ACa 1588/16).

Nie budzi też wątpliwości dalsza okoliczność, że w związku z obowiązywaniem 

zasady prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności bezwynikowej (dawniej 

art. 204 i 208 pr. spółdz.; obecnie art. 1 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 

wysokość opłat eksploatacyjnych obciążających członka spółdzielni (właściciela lokalu 

niebędącego członkiem spółdzielni) powinna być powiązana z rzeczywistą wysokością 

wydatków ponoszonych przez spółdzielnię na poszczególne lokale (por. orzeczenie Sądu 

Najwyższego z dnia 13 czerwca 1990 r. III CZP 31/90).

Należy zauważyć, że w pozwanej Spółdzielni obowiązuje Regulamin rozliczania 

kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu. Natomiast 

podstawą do ustalenia wysokość opłat jest roczny plan finansowo -  gospodarczy uchwalany 

przez Radę Nadzorczą. Mimo, że biegły powołał się na te dokumenty, to brak ich w aktach 

sprawy , choć stanowią kluczowy materiał do weryfikacji zasadności kosztów, którymi 

obciążani byli pozwani. Biegły wskazał, że opinię wydano w oparciu o weryfikację stawek 

czynszowych, jednak treść opinii nie zawiera tej weryfikacji. Biegły przedstawił ogólne 

zasady naliczania opłat w pozwanej Spółdzielni, przywołał stosowne uchwały regulujące 

wysokość poszczególnych opłat, a następnie obliczył wysokość zadłużenia pozwanych 

stosownie do naliczonych opłat -  nie dokonując jednak w opinii weryfikacji prawidłowości 

ich ustalenia, co było kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając na uwadze, że Sąd I instancji nie odniósł się do wszystkich zarzutów i 

wniosków pozwanych, jak i rozstrzygnął, czy opłaty którym byli obciążani pozwani 

odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji należało uznać, że nie została rozpoznana 

istota sprawy, co uzasadniało uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej części i 

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu -  tym bardziej, że 

zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w zasadzie w całości. 

Jak zostało już zauważone na wstępie rozważań, gdy Sąd 1 instancji dokonywał oceny 

prawnej żądania bez ustalenia podstawy faktycznej, co wymagałoby poczynienia kluczowych 

ustaleń po raz pierwszy w instancji odwoławczej, uzasadnione jest uchylenie orzeczenia ze 

względu na zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego.



Spółdzielnia pobierała opłaty zgodne ze swoimi własnymi uchwałami, przy czym istotą sporu 
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Pozwani zwrócili również uwagę, że na stronie 22 opinii biegły zamieścił zestawienie 

kosztów obciążających nieruchomość nr 9. Zestawienie to nie ma żadnego związku z 

rzeczywistością. Przykładowo nie są wykonywane żadne konserwacje, usługi porządkowe ani 

rekultywacją zieleni. Nie wiadomo też na czym mają polegać koszty administratorów i koszty 

biura zarządu. Nadto pozwani wskazali, że biegli zignorował ich żądanie uczestniczenia w 

czynnościach wykonywanych w siedzibie spółdzielni. Pozwani wskazali również, że 

Spółdzielnia nie była uprawniona do zarządzania segmentem zajmowanym przez pozwanych 

ze względu na brak stosowanej umowy z jego właścicielem. Zauważyli jednocześnie, że 

budynek w którym mieszkają wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości, albowiem 

został postawiony na gruncie należącym do m.st. Warszawy.

Zwrócić należy uwagę, że Sąd Rejonowy w uzasadnieniu wyroku nie odniósł się do 

wskazanych zarzutów. Uznał, że biegły sporządził opinię na podstawie uchwał organów 

powoda ustalających należne opłaty eksploatacyjne, których to uchwał pozwani nie 

zaskarżyli. Niemniej taka konstatacja była niewystarczająca dla należytego rozpoznania 

sparwy w świetle zarzutów stawianych przez pozwanych. Wskazać bowiem należy, że 

przedmiotem sprawy nie było ustalenie, czy Spółdzielnia pobierała opłaty zgodnie ze swoimi 

uchwałami, lecz czy odpowiadały one rzeczywistym kosztom eksploatacji. W orzecznictwie 

nie budzi wątpliwości, iż członek spółdzielni mieszkaniowej może, w procesie wytoczonym 

przeciwko niemu przez spółdzielnię o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, 

kwestionować wysokość tych opłat na tej podstawie, że zostały one zawyżone w stosunku do 

rzeczywistych kosztów eksploatacji (yide uchwala SN z 17 kwietnia 1989 r. III CZP 29/89 

oraz uchwala SN z 5 grudnia 1991 r. III CZP 127/91). Obecnie taka możliwość została 

zagwarantowana przez ustawodawcę wprost w art. 4 ust. 8 u.s.m., z którego wynika, że 

członkowie spółdzielni oraz właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą 

kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej, przy 

czym wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia 

wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Zauważyć należy, że jakkolwiek art. 4 ust. 8 u.s.m. wprost odnosi się tylko do 

kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat, jednak niewątpliwie członek ma 

również prawo kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej ustalenia przez spółdzielnię 

jego zobowiązania z tytułu opłat. Podobnie jak przed wejściem w życie wskazanego przepisu.



Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Rejonowy powinien w pierwszej kolejności 

odnieść się do zarzutu strony pozwanej -  zawartego w piśmie z dnia 8 maja 2017 r. (k. 679 - 

680) odnośnie braku uprawnienia Spółdzielni do zarządzania budynkiem zajmowanym przez 

pozwanych z przyczyn wskazanych w piśmie pozwanych. Sąd winien również rozważyć, 

jakie znaczenie dla wyniku niniejszej sprawy ma okoliczność oddalenia przez Sąd Okręgowy 

w Warszawie nieprawomocnym wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 r. powództwa Spółdzielni 

„Przy metrze” przeciwko m.st. Warszawa o zobowiązanie do zawarcia umowy użytkowania 

wieczystego gruntu (sprawa o sygn. akt II C 33/19) w kontekście twierdzeń pozwanych o 

braku ekspektatywy własnościowego prawa do domu jednorodzinnego.

W przypadku uznania, że Spółdzielnia uprawniona była do obciążania pozwanych 

kosztami eksploatacyjnymi, Sąd winien rozstrzygnąć, w oparciu o wiedzę specjalistyczną 

biegłego, czy koszty nałożone na pozwanych odpowiadają rzeczywistej wysokości wydatków 

ponoszonych przez spółdzielnię na zajmowany przez pozwanych dom jednorodzinny. Sąd 

winien w pierwszej kolejności odnieść się do wniosku pozwanych zawartego już w 

sprzeciwie od nakazu zapały, aby do akt zostały dołączone wszelkie dokumenty źródłowe w 

zakresie opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego. Zwrócić należy uwagę, że brak jest 

w aktach sprawy m.in. Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi oraz rocznego planu finansowo -  gospodarczego, w oparciu o który 

naliczono opłaty, a który stanowił załącznik do uchwał 30/2013 i 9/2014. Brak jest również 

Regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w 

zasobach SM „Przy Metrze”, jak i Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz 

odprowadzenia ścieków w SM „Przy Metrze”. Bez tych dokumentów niemożliwa była 

weryfikacja prawidłowości naliczenia i rozliczenia opłat pobieranych zaliczkowo. 

Jakkolwiek Sąd w wydanym postanowieniu dowodowym zarządził, aby niezbędne 

dokumenty zostały udostępnione biegłemu w siedzibie Spółdzielni, to w sytuacji gdy stronom 

nie umożliwiono wglądu w te dokumenty (a to jest jeden z zarzutów pozwanych), winny być 

one załączone do opinii. Zauważyć należy, że sam powód w odpowiedzi na sprzeciw 

sugerował, że biegły z pewnością dołączy do opinii dokumenty na których będzie się opierał, 

tym samym „nie może być mowy o badaniu dokumentacji kosztowej z pominięciem Sądu lub 

pozwanych” (vide: k. 103). Tymczasem na gruncie niniejszej sprawy tak się właśnie stało. 

Biegły dołączył do opinii tylko część dokumentów, które poddał analizie, a mianowicie 

wydruk z karty kontowej segmentu pozwanych, zawiadomienia o wysokości opłat, okresowe 

rozliczenia dostaw mediów, zestawienie rzeczywistych kosztów przypisanych do 

nieruchomości nr 9 zaksięgowanych w latach 2014-2015 r. Sam fakt zaksięgowania pewnych



kosztów nie oznacza jeszcze, że pozwani nie są uprawnieni do ich weryfikacji i że zostali 

nimi słusznie obciążeni. Pozwani kwestionują między innymi zasadność obciążenia ich 

opłatami za konserwację, usługi porządkowe, czy rekultywację zieleni, twierdząc, że takie 

koszty nie były ponoszone w przypadku nieruchomości nr 9. Niewątpliwie to opinia biegłego 

powinna pomóc Sądowi odnieść się do tych zarzutów. Na gruncie niniejszej sprawy Sąd 

Rejonowy winien zatem dopuścić dowód z kolejnej opinii biegłego celem weryfikacji 

prawidłowości obciążenia pozwanych naliczonymi przez Spółdzielnię opłatami. Dotychczas 

sporządzona opinia nie może stanowić miarodajnego dowodu w tej kwestii z przyczyn 
omówionych powyżej.

Dodać należy, że strona powodowa wnosiła o zlecenie sporządzenia opinii przez 

biegłego Krzysztofa Nadera, bądź Dariusza Filipa. Kodeks postępowania cywilnego 

przewiduje wprawdzie możliwość odebrania stanowiska od stron co do wyboru biegłego (art. 

278 § 1 k.p.c.), niemniej jednak należało odebrać to stanowisko od obu stron postępowania -  

przed skierowaniem akt do jednego z dwóch konkretnych biegłych wskazanych przez stronę 

powodową. Na gruncie niniejszej sprawy już po skierowaniu akt do biegłego, pozwani 

sprzeciwili się sporządzaniu opinii przez biegłego Krzysztofa Nadera, co powinno skłonić 

Sąd 1 instancji do rozważenia zmiany osoby biegłego -  zwłaszcza w kontekście zarzutów 

pozwanych, co do wcześniej sporządzanych przez biegłego opinii w innych sprawach, jak i w 

świetle zarzutów do opinii sporządzonej w niniejszej sprawie.

W związku z koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do 

ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji, Sąd Okręgowy pominął wnioski dowodowe 

pozwanych złożone w apelacji, jak również wnioski o zwrócenie się do Sądu Najwyższego z 

pytaniami prawnymi.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji wyroku na 

podstawie art. 386 § 4 k.p.c.


