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L e g a ł  A d  v i s o r s

ODP/S

Sygn. akt: I C 3456/19

Warszawa, dnia 21 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 
J  Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51A 
00-873 Warszawa

Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 
z siedzibą w Warszawie
adres w aktach sprawy 
reprezentowana przez 
radcę prawnego Monikę Piwońską 
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00-660 Warszawa

Pozwani:
Zbigniew Sarata
adres w aktach sprawy 
Zofia Maciejewska Sarata
adres w aktach sprawy

Odpowiedź
na sprzeciw od nakazu zapłaty

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie, dalej 
jako „Spółdzielnia", poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz 
potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej i wydrukiem z KRS powódki w aktach sprawy, w 
odpowiedzi na zobowiązanie tut. Sądu z dnia 16 lipca 2020 r., doręczone w dniu 20 lipca 
2020 r., do ustosunkowania się do sprzeciwu pozwanych ze sprawy II C 235/20 (dołączonej 
do niniejszego postępowania), w terminie dwóch tygodni, niniejszym składam niniejsze 
pismo procesowe, i wskazuję, co następuje:

I. modyfikuję pozew z dnia 05 listopada 2019 r. i wnoszę o zasądzenie solidarnie od 
pozwanych na rzecz powódki kwoty 6.672,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu 
opłat za eksploatację i utrzymanie domu jednorodzinnego wraz z garażem w 
zabudowie szeregowej, położonego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie. Wskazana tu 
kwota składa się z należności głównej w wysokości 6.572,99 zł oraz skapitalizowanych
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odsetek ustawowych za opóźnienie, wyliczonych na dzień 30 września 2019 r. w 
wysokości 99,63 zł. W pozostałym zakresie podtrzymuję powództwo w całości;

II. mając na uwadze ust. I. powyżej, cofam pozew z dnia 05 listopada 2019 r. w części 
wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, tj. w kwocie w wysokości 1.303,99 zł;

III. wskazuję, że dochodzona kwota pozwem z dnia 09 listopada 2019 r. stanowi sumę 
zaległości pozwanych za okres od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 
2019 r.;

IV. wnoszę o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu, w 
tym kosztów zastępstwa procesowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
kwoty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od udzielonego radcy prawnemu 
Monice Piwońskiej pełnomocnictwa procesowego;

V. w związku z kwestionowaniem naliczeń dokonywanych przez Spółdzielnię, wnoszę o
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, dysponującego
wiadomościami specjalnymi w zakresie rozliczeń opłat eksploatacyjnych w 
spółdzielniach mieszkaniowych, na okoliczność:

a) weryfikacji, na podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiału 
dowodowego oraz na podstawie oryginałów uchwał organów Spółdzielni i 
oryginałów dokumentacji księgowej i rachunkowej znajdującej się w 
Spółdzielni, która zostanie biegłemu udostępniona, prawidłowości 
dokonanego przez stronę powodową naliczenia zadłużenia obciążającego 
pozwanych w myśl obowiązujących w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 31 
października 2019 r. uchwał organów Spółdzielni oraz dokonania ewentualnie 
własnych wyliczeń w tym zakresie (z rozbiciem należności na poszczególne 
miesiące);

b) ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódkę w okresie od 01 
czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r., związanych z utrzymaniem i 
eksploatacją segmentu posadowionego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie (z 
rozbiciem na poszczególne miesiące);

c) wykazania stosowania przez Spółdzielnię, w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 
31 października 2019 r. w odniesieniu do nieruchomości pozwanych zasady 
wynikającej z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem 
przenoszenia kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego, na rozliczenie 
w roku następnym;

VI. wnoszę, aby dowód w powyższym zakresie (pkt IV.) sporządził biegły sądowy przy 
Sądzie Okręgowym w Warszawie -  Krzysztof Nader (ul. Szkolna 26, Michałowice 05- 
816) bądź biegły dr Dariusz Filip. Wskazani biegli posiadają rozległą wiedzę w zakresie 
rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych, zaś ich opinie wielokrotnie 
stanowiły istotną podstawę faktyczną orzeczeń Sądów I i II instancji 
niekwestionowaną przez te Sądy;
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VII. wnoszę przeprowadzenie dowodów z:

—  powołanych orzeczeń sądów -  stanowi Załącznik nr 2 -  9, na fakty opisane przed 
powołaniem orzeczeń, uzasadniających wystąpienie z roszczeniem objętym 
niniejszym postępowaniem;

—  pisma procesowego powódki z dnia 26 września 2019 roku w sprawie II C 3156/17 
r., zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 10 stycznia 2020 
r. -  stanowi Załącznik nr 12 - 13, na fakt popełnionych błędów przy wydawaniu 
opinii przez biegłą, na fakt naruszeń prawa przy wydawaniu opinii przez biegłą, na 
fakt możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą sądową Gabrielę Rudnicką- 
Wąs, na fakt nieprzydatności opinii biegłej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;

—  wniosku o zwolnienie Gabrieli Rudnickiej-Wąs z funkcji biegłego sądowego oraz 
skreślenie z listy biegłych sądowych z dnia 09 stycznia 2020 r. -  stanowi Załącznik 
nr 14, na fakt popełnionych błędów przy wydawaniu opinii przez biegłą, na fakt 
dokonanego szeregu naruszeń prawa przy wydawaniu opinii przez biegłą, na fakt 
zasadności zwolnienia biegłej z funkcji biegłego sądowego, na fakt 
nieprzydatności opinii biegłej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;

—  wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r. -  stanowi 
Załącznik nr 15, na fakt wydania wyroku Sądu Okręgowego, V Wydziału 
Cywilnego Odwoławczego, z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V Ca 1771/19, z 
rażącym naruszeniem zarówno przepisów prawa materialnego jak i prawa 
procesowego, na fakt nieprzydatności wyroku dla rozstrzygnięcia niniejszej 
sprawy;

VIII. zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, tj. w zakresie braku obowiązku 
uiszczania opłat za eksploatację i utrzymanie lokalu przez pozwanych, braku 
podstawy do zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomością na której wybudowano 
segment pozwanych, która rzekomo (w ocenie pozwanych) miałaby nie należeć do 
mienia Spółdzielni, nieskutecznego ustanowienia przydziału, niepodejmowania przez 
Spółdzielnię działań w kwestii ustanowienia na jej rzecz przez m.st. Warszawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, braku udokumentowanych kosztów. 
Spółdzielnia stanowczo zaprzecza jakoby, złożona przez pozwanych dokumentacja 
miała jakiekolwiek znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, o czym 
mowa w uzasadnieniu tego pisma. Wskazuję, iż z pisma pozwanych nie wynika 
jakakolwiek merytoryczna argumentacja, która miałaby istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Twierdzenia te w ocenie powódki, mają na celu 
odwrócenia uwagi od istoty sprawy i wprowadzają chaos do przedmiotowego 
postępowania. Poza tym, twierdzenia pozwanych są nade wszystko gołosłowne i w 
większości nie dotyczą nawet okresu objętego niniejszym postępowaniem (nie mogą 
więc stanowić dowodów w przedmiotowej sprawie na potwierdzenie jakichkolwiek 
okoliczności);
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IX. ustosunkowując się do treści sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 14 listopada 2019 r., 
uzupełniam stanowisko powódki w sprawie - przedstawione w pozwie;

X. dodatkowo, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z informacji o wysokości opłat za 
lokal za okres od 01 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r. -  Załącznik nr 1, na 
fakt comiesięcznych obciążeń pozwanych dokonywanych przez powódkę za okres 
dochodzony pozwem;

XI. wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony powodowej -  Prezesa 
Spółdzielni -  Marka Pykało (wezwanie należy kierować na adres Spółdzielni), na 
okoliczności powołane w niniejszym piśmie powódki, w tym w szczególności 
podejmowanych przez Spółdzielnię działań w zakresie ustanowienia na jej rzecz przez 
m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest 
segment pozwanych, nakładów finansowych Spółdzielni związanych z segmentem 
pozwanych oraz okoliczności związanych z zarządem nieruchomości, stanowiących 
zasób Spółdzielni, w tym segmentów na ul. Lanciego;

XII. wnoszę o oddalenie wniosku pozwanych o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej 
sądowej Rudnickkiej-Wąs i oparcie rozstrzygnięcia na tej opinii. Wobec popełnionych 
błędów przy wydawaniu opinii przez biegłą, naruszeń prawa przy wydawaniu opinii 
przez biegłą, możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą sądową Gabrielę 
Rudnicką-Wąs przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej Rudnickiej-Wąs i oparcie 
rozstrzygnięcia na tej opinii byłoby niedopuszczalne (o czym mowa w ust. XI. 
uzasadnienia niniejszego pisma).

Z ostrożności procesowej, Spółdzielnia wskazuje, że w razie kwestionowania przez 
pozwanych dokumentacji powołanej w treści niniejszego pisma -  Spółdzielnia zastrzega 
sobie możliwość złożenia tej dokumentacji do akt niniejszego postępowania i odniesienia się 
do ewentualnych zarzutów pozwanych w tym zakresie.

Wobec sposobu sformułowania przez pozwanych wniosków dowodowych wnoszę o 
doręczenie stronie powodowej załączników wskazanych w sprzeciwie od nakazu zapłaty 
przez pozwanych i obciążenie pozwanych kosztami związanymi z wydrukiem i przesłaniem 
dokumentacji powódce. Spółdzielnia ze wskazanych linków nie jest wstanie zweryfikować 
rzeczywistej treści znajdującej się tam dokumentacji na którą powołują się pozwani i tym 
samym nie wie do jakiej rzeczywiście treści dokumentów ma się odnieść. Wobec tego, mając 
na uwadze prawo do obrony swoich praw, niniejszy wniosek Spółdzielni stał się 
uzasadniony. Spółdzielnia, z ostrożności jednak, mając wiedzę co do powoływanej 
dotychczas w sprawach dokumentacji przez pozwanych, już w niniejszym piśmie poczyniła 
starania, aby odnieść się do dokumentów powołanych przez pozwanych w treści 
uzasadnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
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Uzasadnienie

W celu zachowania przejrzystości niniejszego pisma zostało ono sporządzone zgodnie z 
poniższym porządkiem.
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I. Uwagi ogólne.
II. Argumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem o zapłatę opłat 

eksploatacyjnych na podstawie art. 4 u.s.m.
III. Obowiązek zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomością.
IV. Odniesienie się do zarzutów pozwanych w zakresie niepodejmowania przez 

Spółdzielnię działań w kwestii ustanowienia na jej rzecz przez m.st. Warszawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości.

V. Konsekwencje uzyskania przez pozwanych prawa własności zajmowanego przez 
nich segmentu.

VI. Sugerowanie przez pozwanych naliczania przez Spółdzielnię kosztów 
nierzeczywistych.

VII. Zasadność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego.
VIII. Ustosunkowanie się do powołanego przez pozwanych wyroku I instancji w sprawie 

o sygn. akt II C 830/15 (nota bene zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w 
Warszawie z dnia 23 listopada 2017 r.).

IX. Odniesienie się do powołanego przez pozwanych Wyroku Sądu Rejonowego dla 
Warszawy Mokotowa w Warszawie, sygn. akt II C 1578/14.

X. Komentarz do dokumentów załączonych do sprzeciwu.
XI. Ustosunkowanie się do załączonej przez pozwanych opinii biegłej sądowej Gabrieli 

Rudnickiej-Wąs.
XII. Ustosunkowanie się do przywołanego przez pozwanych wyroku Sądu Okręgowego 

w Warszawie w sprawie o sygn. akt V Ca 1771/19.
XIII. Odniesienie się do załączonego przez pozwanych Wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt V Ca 1223/16.
XIV. Brak podstaw do zastosowania art. 5 KC.
XV. Podsumowanie.

Ad. I.

Zwrócić uwagę należy, że złożony przez pozwanych w sprzeciwie od nakazu zapłaty plik 
dokumentów nie potwierdza stanowiska pozwanych. Wnioski pozwanych zwarte w ich 
piśmie procesowym oparte rzekomo na powoływanej przez pozwanych dokumentacji (nie 
mającej znaczenia dla niniejszego postępowania, o czym mowa również w dalszej części tego 
pisma, są zbyt daleko idące i właściwie nie wiadomo z czego wynikają. Wprowadzają one 
jedynie chaos do niniejszego postępowania i w ocenie powódki odwracają uwagę od 
meritum niniejszej sprawy.

Spółdzielnia zwraca również uwagę, że przywołanie informacji historycznych przez 
pozwanych również nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia przez pozwanych opłat 
eksploatacyjnych, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Twierdzenia pozwanych 
zawarte w piśmie w zakresie, o którym tu mowa, są gołosłowne i niepoparte żadną 
dokumentacją.

Podkreślić również należy, że nawet jeżeli m.st. Warszawa ustanowi na rzecz Spółdzielni 
użytkowanie wieczyste gruntu na którym posadowiony jest segment pozwanych (a na co 
usilnie pozwani zwracają uwagę'i stawiają Spółdzielrti szereg zarzutów w tym zakresie
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wyrażających ich niezadowolenie z zaistniałej sytuacji), to sytuacja pozwanych w zakresie 
obowiązku dokonywania stosownych opłat za eksploatację i utrzymanie segmentu nie 
ulegnie jakiejkolwiek zmianie. Pozwani dalej będą obowiązani dokonywać stosownych 
należności do których są aktualnie zobowiązani.

Zwrócić jednak należy uwagę, że wobec dalszego kwestionowania przez pozwanych 
naliczeń Spółdzielni, celem rzetelnego rozpoznania niniejszej sprawy, niezbędnym jest 
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego -  zgodnie z wnioskiem dowodowym złożonym 
już w sprawie. Przy czym Spółdzielnia wnosi, aby dowód ten został przeprowadzony przez 
biegłego sądowego z listy prowadzonej przez Prezesa SO w Warszawie, z wyłączeniem 
biegłej Gabrieli Rudnickiej-Was, której profesjonalizm i rzetelność w zakresie sporządzoanych 
opinii kwestionuje Spółdzielnia, o czym mowa w uzasadnieniu tego pisma (ust. Ad. XI.).

Ad. II.

Pozwani w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieśli, że Spółdzielni nie przysługuje tytuł 
prawno-rzeczowy do nieruchomości, zaś w stosunku do pozwanych nigdy nie powstało 
spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego przez nich segmentu. Co w konsekwencji 
ma oznaczać, że powódka nie ma legitymacji do pobierania jakichkolwiek opłat od jej 
mieszkańców. Innymi słowy, pozwani twierdzą, iż pomimo dokonanego w 2001 r. przydziału 
segmentu przy ul. Lanciego 9B, zajmowania tego segmentu i korzystania przez pozwanych z 
sytuacji prawnej analogicznej do tej, jaka przysługuje osobom dysponującym własnościowym 
spółdzielczym prawem do lokalu/segmentu, pozwani nie mają obowiązku ponoszenia 
jakichkolwiek opłat na rzecz Spółdzielni zarządzającej całym osiedlem, na którym znajduje się 
segment pozwanych.

Genezy zaprezentowanej przez pozwanych w sprzeciwie argumentacji należy poszukiwać w 
uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izby Cywilnej z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 
104/12), w której Sąd ten wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje 
własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa.

Zanim powódka bardziej szczegółowo odniesie się do analizy uzasadnienia wspomnianej 
uchwały, należy nadmienić, że do czasu jej wydania, uprzednia praktyka judykatury w 
zakresie możliwości rozporządzania przez spółdzielnię segmentami/lokalami w budynkach 
wybudowanych na gruncie niebędącym własnością spółdzielni była jednak odmienna. I tak, 
np. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt III CZP 79/94, wyjaśniono, 
że 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.

Jak wskazuje powyższy przykład, nie stanowiło więc przeszkody dla wyodrębniania 
lokalu/segmentu i założenia dla niego księgi wieczystej posadowienie budynku na gruncie 
niebędącym własnością lub nie pozostającym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Sądy 
wieczystoksięgowe traktowały takie przydziały jako dokonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i w pełni skuteczne. Należy wyraźnie podkreślić, że zanim zapadła-
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wspomniana uchwała, zarówno Spółdzielnia, jak i członkowie, a nade wszystko sądy 
wieczystoksięgowe działały w zaufaniu do wcześniej praktykowanej interpretacji, zgodnie z 
którą wpłata wkładu budowlanego na podstawie umowy o budowę lokalu/segmentu i 
dokonany w wykonaniu takiej umowy przydział są w pełni skuteczne i powodują powstanie 
pełnowartościowego prawa do lokalu.

Odnośnie do wspomnianej uchwały zauważyć należy, że brak jest jednak jakichkolwiek 
podstaw do uznania, że podjęcie przez Sąd Najwyższy tej uchwały może spowodować 
wsteczne uznanie nieważności przydziałów (Sąd Najwyższy nie stanowi prawa, a interpretuje 
je). Nade wszystko jednak brak podstaw do wysnucia takich wniosków z treści samej 
uchwały. Nie wynika z niej, że osobom dysponującym przydziałem w budynku 
posadowionym na dzierżawie gruncie nie przysługują żadne prawa, a zatem, że swoje lokale 
zajmują bez podstawy prawnej. Wręcz przeciwnie. Uzasadnienie prowadzi do wniosku, że 
przydział takiego lokalu/segmentu powoduje powstanie ekspektatywy, która jest prawem 
zbywalnym i dziedzicznym, zaś powstanie pełnego prawa własnościowego wymaga 
spełnienia dodatkowej przesłanki w postaci nabycia własności (użytkowania wieczystego) 
gruntu przez spółdzielnię. 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 gruntów.

W tym miejscu należy przytoczyć fragment uzasadnienia, odnoszący się wprawdzie do prawa 
lokatorskiego, jednak tym bardziej znajdujący zastosowanie do prawa własnościowego 
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 i 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 Najwyższy 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. Jak widać zatem, Sąd Najwyższy traktuje ekspektatywę 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/segmentu 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.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego wspiera także treść wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 21 kwietnia 2015 r. (I ACa 1485/14), w którym Sąd Apelacyjny wskazał, że w 
związku z brakiem po stronie Spółdzielni tytułu prawno-rzeczowego do gruntu, brak jest 
możliwości pełnej konsumpcji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, oznacza to 
jednak, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego prawa. Ma ona
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charakter prawa majątkowego, zbywalnego, dziedzicznego, dla którego jedynie nie można 
założyć księgi wieczystej (s.9 uzasadnienia).

W podobnym kształcie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 12 sierpnia 
2016 r. (sygn. akt V Ca 3614/15), który stwierdził, że (...) sytuacja prawna takich 
uprawnionych jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych zmierzających do uzyskania 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 
grudnia 2009 r., a różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do 
powstania tych sytuacji. Niemożność konsumpcji prawa rzeczowego -  spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci 
ekspektatywy tego prawa.

W chwili obecnej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie 
została już utrwalona linia orzecznicza, określająca że powyżej wskazana umowa oraz 
przydział są ważne, a pozwanemu przysługuje ekspektatywa prawa do domu 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Linia ta (o czym mowa powyżej) wywodzi się w 
pierwszej kolejności z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku III CZP 104/12.

Wobec powyższego, wszelkie twierdzenia pozwanych o braku skuteczności ustanowienia 
przydziału oraz ewentualnej nieważności zawartej umowy są bezprzedmiotowe. W związku 
zaś z przysługującą pozwanym ekspektatywą, Spółdzielnia ma prawo żądać od nich 
należności z tytułu opłat eksploatacyjnych i dochodzić konieczności ich regulowania.

Słuszność powyższej argumentacji potwierdzona została w szeregu kolejnych orzeczeń 
(wymienionych i załączonych do niniejszego pisma -  jakponiżej)

—  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013, III CZP 104/12 -  Załącznik nr 2
—  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1485/14 

Załącznik nr 3
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 2587/16 - 

Załącznik nr 4
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V Ca 883/17 

Załącznik nr 5
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 3614/15 - 

Załącznik nr 6
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, XXVII Ca 37/16 -  

Załącznik nr 7
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku, V Ca 3322/15 -  

Załącznik nr 8
—  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 26 kwietnia 

2018 roku, II C 2958/15 -Załącznik nr 9

W świetle powyższego należy zauważyć, że pozwani nie mogą uchylać się od wnoszenia 
opłat na rzecz Spółdzielni, podczas gdy nie dość, że zamieszkując w segmencie generują 
koszty, które finalnie ponosi Spółdzielnia, to bezsprzecznie dysponują prawem zgodnie z 
nabytym przydziałem.
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Podsumowując należy stwierdzić, że pozwani dysponują aktualnie ekspektatywą 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego o treści odpowiadającej 
pełnemu spółdzielczemu własnościowemu prawu do tego domu (zarówno w zakresie praw 
- jak i obowiązków), a zatem w zakresie praw i obowiązków znajdują do nich zastosowanie 
wszystkie przepisy, które odnoszą się do tych osób, którym przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, w tym art. 4 w zakresie opłat eksploatacyjnych.

Jak wynika 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, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Wspomniany tu obowiązek dotyczy również w pełnym zakresie pozwanych. Sytuacji 
pozwanych nie reguluje ust. 3 art. 4 u.s.m., który dotyczy członków oczekujących na 
ustanowienie prawa w Spółdzielni. Pozwani dysponują już bowiem przydziałem, a zatem nie 
są już członkami oczekującymi. Uzyskane w oparciu o ten przydział prawo nie jest jedynie w 
pełni skuteczne.

Pozwani wskazali w sprzeciwie, że o ekspektatywie jakiegoś prawa można mówić tylko 
wtedy, gdy przyszłe, mające powstać prawo jest sprecyzowane. Pozwani wskazali, że 
ewentualnie można byłoby uznać, że przysługuje im ekspektatywa odrębnej własności 
segmentu, zaś postanowienia umowy o budowę segmentu nie zawierają istotnych w świetle 
art. 8 i 9 u.w.l. elementów praw odrębnej własności lokalu/segmentu.

Powyższych twierdzeń pozwanych nie sposób jednak zaakceptować. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż w przypadku pozwanych nie mówimy o ekspektatywie odrębnej własności 
segmentu, a o ekspektatywie spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu. Pozwani 
nie mają tym samym racji co do tego, że ww. prawo nie zostało odpowiednio 
skonkretyzowane. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że pozwani otrzymali przydział 
domu jednorodzinnego, w którym następnie zamieszkali, i który po dziś dzień zamieszkują. 
Jak wynika z omawianej powyżej uchwały Sądu Najwyższego, powyższe przesądza o tym, że 
pomiędzy Spółdzielnią, a pozwanymi doszło do ukształtowania się stosunku obligacyjnego, 
odpowiadającego treściowo spółdzielczemu własnościowemu prawu do segmentu 
(ekspektatywy tego prawa).

Ad. III.

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.

Powołując się na art. 1 ust. 3 u.s.m., spółdzielnia ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej 
członków. Z tego przepisu wynika, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i 
inne prawa majątkowe. W kategorii innych praw mieszczą się właśnie prawa obligacyjne,
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również te, wynikające z umowy dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w 
świetle licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa i judykatrury.

Sąd Najwyższy w wyroku z 09 marca 2004 r. wskazał, że w świetle definicji zawartej w art. 44 
k.c., prawo własności jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obejmuje bowiem -  
obok prawa własności -  wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a 
więc zarówno inne prawa rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków 
obligacyjnych (sygn. akt I CK 425/03).

W literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym i tak, mieniem są zarówno 
prawa o charakterze bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym (wierzytelności), przy 
czym nie ma znaczenia, czy mają one charakter zbywalny, czy niezbywalny, np. użytkowanie, 
służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość jako przedmiotu obrotu. W literaturze 
przyjmuje się, że obok praw podmiotowych w skład mienia może wchodzić posiadanie oraz 
ekspektatywy (por. Niezbecka E. [w:] Kidyba A., Kodeks cywilny, Komentarz, tom I, Część 
ogólna, wyd. II).

Kazimierz Piasecki podaje, że mienie obejmuje także wierzytelności, których podstawę 
stanowią stosunki zobowiązaniowe, np. najem, dzierżawa, weksel, czek i inne papiery 
wartościowe (art. 9216 -  92112)(por. Piasecki K., Kodeks cywilny, Księga pierwsza, Część 
ogólna. Komentarz).

Co więcej, prawa majątkowe przybierają postać praw bezwzględnych (skutecznych erga 
omnes), np. prawa rzeczowe, prawa do spadku, prawo do patentu, prawo do 
przedsiębiorstwa, albo praw względnych (skutecznych inter partes), np. najem, lokatorskie 
spółdzielcze prawo do lokalu, licencja, prawa rodzinne (por. Bendarek M., Mienie, Komentarz 
do art. 44*55(3) Kodeksu cywilnego).

Jak widać, 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 zarządzania 
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 maipulacji 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
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ww. mieniem zarządza i ponosi z tego tytułu konkretne koszty, w których pozwani, jako jej 
członkowie zobowiązani są uczestniczyć.

Ad. IV.

Z umowy nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 r. (powoływanej zresztą przez stronę przeciwną) 
jasno wynika, ze grunt na którym budowany będzie segment pozwanego jest dzierżawiony 
od Gminy Warszawa - Ursynów przez Spółdzielnię (§ 1 ust. 1). Co więcej, Spółdzielnia 
oświadczyła, iż podejmuje się realizacji inwestycji w celu przejęcia tychże domów na zasadzie 
spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych (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.

W odpowiedzi na zarzuty pozwanych odnośnie tego, że Spółdzielnia od wielu lat nie czyni nic 
by uzyskać prawo do gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, Spółdzielnia 
podnosi, że wyłącznie ze względu na nieprzejednaną postawę, którą przyjęło m.st. 
Warszawa, proces uregulowania kwestii użytkowania wieczystego został tak rozciągnięty w 
czasie. Rada Gminy Warszawa - Ursynów podjęła uchwałę nr 287, a zgodnie z treścią tej 
uchwały, przeznaczono nieruchomość na której położony jest segment pozwanego 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.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w piśmie do Spółdzielni z 29 stycznia 2015 r. 
zawierającym wytyczne odnośnie do skutecznego ubiegania się przez Spółdzielnię 
ustanowienia na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego na przedmiotowym gruncie 
wyraźnie wskazał jako podstawowy warunek -  zakończenie sprawy sądowej z powództwa 
m.st. Warszawy przeciwko SM „Przy Metrze" o zapłatę zaległego czynszu z tytułu dzierżawy 
gruntu.

—  Pismo Burmistrza z 29 stycznia 2015 r. -  Załącznik nr 10

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
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(ponad 5-krotnie), Spółdzielnia występuje aktualnie jako strona pozwana w trzech 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, XXIV C 
275/18). W związku z tym, że powódka kwestionuje narzucony przez m. st. Warszawa czynsz 
za dzierżawiony grunt, który został przez nią naliczony w abstrakcyjnej wysokości i bez 
podstawy prawnej, to dopóki nie zapadną prawomocne rozstrzygnięcia w ww. sprawach -  
powódka uiszcza czynsz dzierżawy w wysokości, którą strony zgodnie ustaliły w umowie 
dzierżawy. W konsekwencji w ocenie m.st. Warszawy Spółdzielnia pozostaje dłużnikiem w 
zakresie zwaloryzowanej wartości czynszu dzierżawnego.

Jak zostało zatem wskazane powyżej, głównym powodem trudności w zakresie ustanowienia 
użytkowania wieczystego jest spór w zakresie wysokości czynszu należnego m.st. Warszawa 
na podstawie umowy-spór, którego rozwiązaniem m.st. Warszawa nie jest zainteresowane. 
Co więcej, w tym zakresie powódka działa w interesie pozwanych i innych uprawnionych do 
lokali/domów na działce 4/1. To bowiem oni, w odpowiedniej części, finalnie zostaliby 
obciążeni kosztami zwiększonej dzierżawy. Spółdzielnia działa bowiem w interesie członków i 
pozostałych mieszkańców i nie można jej z tego powodu postawić jakiegokolwiek zarzutu.

Ze względu na to, że pomimo podejmowanych z systematyczną determinacją usilnych prób i 
próśb ze strony dzierżawcy, m. st. Warszawa konsekwentnie odmawiało wyrażenia zgody na 
przekazanie Spółdzielni gruntu i ustanowienie na nim użytkowania wieczystego, to powódka 
w dniu 17 grudnia 2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o 
zobowiązanie pozwanego Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli w 
trybie art. 64 k.c. o następującej treści:

„Miasto Stołeczne Warszawa wpisane jest w dziale drugim księgi wieczystej KW 
WA2M/00222009/6 jako właściciel nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w 
rejonie ulic Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej i Al. KEN, na którą składa się m.inn. działka 
nr 4/42 z obrębu 1-11-05 -powstała z podziału działki 4/1 z obrębu 1-11-05- obszaru 4089 
m2, oznaczona literami A-B-M l-Ll-Kl-Jl-Hl-Gl-Fl-El-Dl-Cl-Bl-Al-Z-Y-X-W -V-U-T-S-R-e-f-g- 
A na załączonej mapie podziału dla celów prawnych, sporządzonej w dniu 27 marca 2007r 
przez biegłego sądowego w zakresie geodezji Jerzego Prokopowicza i przyjętej do zasobów 
ODGIKpod nr 1.11.05-94/07.

Wskazany grunt dzierżawi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie, 
przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.U-128, wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy za numerem 0000033334, 
na podstawie 29-letniej umowy dzierżawy zawartej w dniu 02.10.1997r z Gminą Warszawa 
Ursynów, przed notariuszem Wieńczysławą Cubała w jej Kancelarii w Warszawie (Rep.A. Nr 
13556).

Grunt -  zgodnie z jego przeznaczeniem - został przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy 
Metrze", trwale zabudowany domami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie 
szeregowej, położonymi w Warszawie, przy ul. F. M. Lanciego o numerach porządkowych 9,
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9H, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9P, 9R i 9S.
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Miasto Stołeczne Warszawo, jako właściciel nieruchomości gruntowej oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka 4/42 z obrębu 1-11-05, położonej w Warszawie, przy ul. 
Lanciego ustanawia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" prawo użytkowania 
wieczystego opisanej powyżej nieruchomości gruntowej obszaru 4089 m2 oraz przenosi na 
rzecz Spółdzielni prawo własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń, 
wzniesionych na dzierżawionym gruncie przez Spółdzielnię za środki finansowe Członków 
powodowej Spółdzielni, jako prawo związane z użytkowaniem wieczystym.

Ustanowienie użytkowania wieczystego następuje w trybie bezprzetargowym, na okres 99 
lat, tj. od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 24 czerwca 2108 roku.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 1% wartości gruntu, ustalonej w 
operacie szacunkowym uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Wobec tego, iż domy mieszkalne znajdujące się na wskazanym gruncie, wybudowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze" zostały sfinansowane za środki Członków 
Spółdzielni domy te nieodpłatnie nabywa Spółdzielnia w celu ustanawiania na rzecz 
Członków prawa własności domów jednorodzinnych wraz z prawem do gruntu."

Powódka wskazuje, że przedmiotowa sprawa aktualnie jest w toku. W załączeniu składam 
kopię pozwu wraz z załącznikami -  stanowi Załącznik nr 11.

* * *

Powyższe wyraźnie wskazuje, że Spółdzielnia podejmuje wszelkie możliwe działania 
zmierzające do uregulowania spraw własności gruntu i z całą pewnością nie można jej w 
zakresie tych działań zarzucać bierności.

Ad. V.

Pozwani zarzucili, że powódka celowo nie pozyskuje tytułu prawno-rzeczowego do gruntu, 
bowiem po uzyskaniu przez pozwanych prawa własności segmentu nie będą oni uczestniczyli 
oni w kosztach tzw. „eksploatacji podstawowej".

Stanowisko to należy uznać za błędne.

Brak rzekomo celowego działania Spółdzielni w niepozyskiwaniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntu został już opisany powyżej, natomiast kwestie związane z obowiązkiem 
uczestniczenia przez właścicieli lokali w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości Spółdzielni zostały uregulowane w art. 4 ust. 2 u.s.m.

Zgodnie z treścią tego przepisu, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są 
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich 
lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z 
postanowieniami statutu.
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Oznacza to, że wbrew stanowisku pozwanych, okoliczność czy pozwani dysponują 
ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu, czy też po uzyskaniu 
przez Spółdzielnię prawa do użytkowania wieczystego do gruntu zostanie na nich 
przeniesione prawa własności tego segmentu, nie ma znaczenia dla zasadności żądania przez 
Spółdzielnię opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni. Obecnie bowiem pozwani są zobowiązani do uczestniczenia w tego 
rodzaju kosztach na zasadzie art. 4 ust. 1 u.s.m., natomiast po nabyciu prawa własności do 
segmentu i współużytkowania wieczystego gruntu, będą zobowiązani ponosić koszty 
związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni w 
oparciu o art. 4 ust. 2 u.s.m. Do domów jednorodzinnych mają bowiem zastosowanie 
wszystkie przepisy ustawy dotyczące lokali (art. 2 ust. 3 in fine u.s.m.). Tym samym nawet 
zawiniona bierna postawa Spółdzielni w zakresie nabycia użytkowania wieczystego (co, rzecz 
jasna nie miało miejsca), pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na treść zobowiązań 
pozwanych wobec Spółdzielni oraz istnienie więzi organizacyjno-prawnej pomiędzy 
pozwanymi a powódką, który to obowiązek wynika wprost z przepisów i strony nie mają 
prawnej możliwości go zmienić.

Ad. VI.

Zgodnie z art. 4 ust. 62 u.s.m. opłaty z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych są pobierane 
w sposób zaliczkowy, tj. „z góry" do określonego dnia miesiąca. Zaliczka ze swej istoty nie 
pokrywa i nie może pokrywać się z kosztem rzeczywistym. Zasada prawidłowego zarządzania 
przesądza o tym, że zaliczka powinna być ukształtowana tak, by mogła pokryć koszty 
przewidywane oraz ewentualne koszty nadzwyczajne w danym roku kalendarzowym, 
którego dotyczy. Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.m. różnica między 
kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomościi, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa 
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku 
następnym.

Oznacza to, że nadpłaty powstające na nieruchomości w poszczególnych latach nie są 
„konsumowane" przez Spółdzielnię, a zwiększają przychody danej nieruchomości w roku 
następnym.

Należy dodać, że okoliczność, iż pomiędzy naliczeniem opłat eksploatacyjnych, a 
rzeczywistym kosztem istnieje jakaś różnica, jest zjawiskiem naturalnym. Rozliczenia 
związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, odbywają się w 
sposób zaliczkowy. Wskazuje na to art. 4 ust. 62 u.s.m., który wyraźnie zobowiązuje członków 
spółdzielni do dokonywania opłat eksploatacyjnych „z góry" do określonego dnia miesiąca. 
W praktyce, rozliczenia takie dokonywane są w cyklach rocznych, na podstawie planów 
gospodarczych przyjmowanych przez uprawnione organy Spółdzielni. Dzieje się tak dlatego, 
że część kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości spółdzielni odbywa się w 
okresach rocznych. Ustalenie zaliczki na cały rok jest również zasadne przy uwzględnieniu 
konieczności sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (zgodnie z ustawą o 
rachunkowości), które są podstawą do ustalenia kosztów związanych z zarządzaniem na rok 
następny.
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Zgodnie z powołanymi przepisami, Spółdzielnia ustala wysokość zaliczki na koszty utrzymania 
danego lokalu/segmentu w planie gospodarczym. Kwoty wynikające z ustalonych zaliczek 
konfrontuje się następnie z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez spółdzielnię w 
danym roku kalendarzowym oraz ustala nadpłatę/niedopłatę, która następnie jest 
przepisywana jako koszt/przychód roku następnego (art. 6 ust. 1 u.s.m.).

Zaliczka ze swej istoty nie pokrywa się i nie może pokrywać z kosztem rzeczywistym. Zasada 
prawidłowego zarządzania przesądza o tym, że zaliczka powinna być tak ukształtowana, aby 
na pewno pokryć koszty przewidywane oraz dodatkowo starczyć na koszty nieprzewidziane 
(nadzwyczajne) w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Ponieważ rozliczenie opłat eksploatacyjnych następuje w opisany powyżej sposób (za zatem 
urealnienie kosztu rzeczywistego następuje po zakończeniu roku obrachunkowego, a wynik 
tego urealnienia przenoszony jest na rozliczenie roku kolejnego), w przypadku uchylenia się 
przez członka Spółdzielni od zapłaty ustalonych zaliczek, nie jest właściwe ustalenie 
należności na podstawie kosztów rzeczywistych, zamiast ustalonych zaliczek. Dokonywanie 
bowiem takich ustaleń zaburzyłoby rozliczenie roku następnego. Należy bowiem pamiętać, 
że bilans otwarcia kolejnego roku jest ustalany jako różnica pomiędzy zaliczkami należnymi a 
kosztami rzeczywistymi. Tym samym ustalenie należności uchylającego się członka w oparciu 
o niższe koszty rzeczywiste, nie zaś wyższe zaliczki, spowoduje, że członek taki będzie 
wzbogacony nie tylko kosztem Spółdzielni, ale również pozostałych członków, którzy płacili 
zaliczki w pełnej wysokości.

Ad. VII.

Pozwani w sprzeciwie wnieśli o oddalenie wniosku powódki o dopuszczenie dowodu z opinii 
biegłego. Wobec takiego stanowiska, powódka podnosi, że złożenie wniosku o 
przeprowadzenie takiego dowodu zostało podyktowane głównie tym, że pozwani 
zakwestionowali zasadność roszczenia powódki oraz prawidłowość naliczanych pozwem 
opłat. Zdaniem powódki, załączone do pozwu dokumenty są wystarczające dla wydania 
rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, zgodnie z żądaniem pozwu, albowiem pozwani są 
zobowiązani na podstawie odpowiednich przepisów u.s.m. do ponoszenia opłat 
eksploatacyjnych, w wysokościach ustalonych załącznikami do pozwu uchwałami. Nie mniej 
jednak, w sytuacji kiedy pozwani zarzucili powódce nieprawidłowości w naliczaniu tych opłat, 
w ocenie powódki, konieczne jest dokonanie odpowiednich wyliczeń przez dysponującego 
wiadomościami specjalnymi biegłego sądowego. Wbrew twierdzeniom pozwanym, pozwana 
zwraca jednak uwagę, że dokumentami źródłowymi, z których wynika wysokość opłat 
eksploatacyjnych oraz opłat na fundusz remontowy, są załączone do pozwu uchwały Rady 
Nadzorczej.

Przy czym Spółdzielnia wnosi, aby dowód ten został przeprowadzony przez biegłego 
sądowego z listy prowadzonej przez Prezesa SO w Warszawie, z wyłączeniem biegłej Gabrieli 
Rudnickiej-Was, której profesjonalizm i rzetelność w zakresie sporządzonej opinii 
kwestionuje Spółdzielnia, o czym mowa w uzasadnieniu tego pisma (ust. Ad. XI.).
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Ad. VIII.

Powołanie przez pozwanych wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w 
Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II C 830/15, dla wzmocnienia argumentacji, 
także nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Wyrok ten, wobec skutecznych zarzutów Spółdzielni, został zmieniony wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Warszawie, V Wydziału Cywilnego - Odwoławczego, z dnia 23 listopada 2017 
r., sygn. akt V Ca 3322/15 (wyrok stanowi Załącznik nr 2 odpowiedzi na sprzeciw od nakazu 
zapłaty). Sąd Okręgowy uznał powództwo Spółdzielni co do zasady, jak i co do wysokości. Jak 
wskazał, „(...) od chwili postawienia domu do dyspozycji pozwanych byli oni zobowiązani do 
uiszczania na rzecz spółdzielni opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu na pkrycie 
kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego dom 
oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Niewątpliwie przedmiotowy budynek 
jest eksploatowany przez pozwanych i generuje określone koszty; które powinni ponieść 
pozwani".

Powyższe tylko potwierdza stanowisko Spółdzielni w zakresie sytuacji prawnej w jakiej 
znajdują się pozwani i zasadność roszczenia Spółdzielni. Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania, że pozwanym nie przysługuje pełnowartościowe prawo do 
segmentu. Argumentacja Spółdzielni w tym zakresie została już przedstawiona przez 
powódkę na wstępnie uzasadnienia niniejszego pisma i nie ma konieczności jej ponownego 
przytaczania.

Ad. IX.

Mając na uwadze powołany przez pozwanych, w treści uzasadnienia sprzeciwu od nakazu 
zapłaty, Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 23 września 
2015 r., w sprawie o sygn. akt II C 1578/14, należy wskazać, że orzeczenie to, na skutek 
apelacji, zostało skutecznie zaskarżone. Sąd apelacyjny wydał wyrok w którym uchylił 
wyrok Sądu I instancji i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Odpowiedzialność 
pozwanych jest przesądzona, w postępowaniu sądowym I instancji badania jest aktualnie 
wysokość roszczenia (sprawa aktualnie toczy się pod sygn. akt II C 4829/17).

Powyższe oznacza, że pozwani powołują się/przedstawiają orzeczenia, które nie są 
prawomocne albo zostały już prawomocnie zmienione przez Sąd II instancji (jak w pkt ad. VIII 
powyżej) i przemawiają na korzyść Spółdzielni. Tym samym, pozwani wprowadzają chaos do 
niniejszego postępowania.

Ad. X.

a) załącznik nr 1 -  pismo urzędu m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2013 r.

Dokument ten niczego nie wnosi do niniejszej sprawy i nie ma znaczenia dla jej 
rozstrzygnięcia. Wbrew twierdzeniom pozwanych, z pisma tego nie przebija jakakolwiek 
argumentacja, która miałaby wskazywać chociażby na nieważność przydziału. Argumentacja
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Spółdzielni w zakresie zgłoszenia przez pozwanych tego dowodu została już przedstawiona w 
powyższej części tego pisma i nie ma konieczności jej ponownego przytaczania.

b) załącznik nr 3 -  umowa 210 z dnia 23 sierpnia 1997 r.
c) załącznik nr 4 -  akt notarialny z dnia 02 października 1997 r., Rep. A nr 13556/97
d) załącznik nr 5 -  uchwała nr 287
e) załącznik nr 6 -  Uchwała Rady Miasta 
/J załącznik nr 7 - opinia prawna

Sytuacja analogiczna do opisanej powyżej. Właściwie nie wiadomo jakie znaczenie dla 
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania miałaby mieć załączone dokumenty. Wbrew 
twierdzeniom pozwanych, z dokumentów tych nie wynika żaden fakt, na który powołali się 
pozwani zgłaszając dowody, o których tu mowa. Zarzuty pozwanych są zbyt daleko idące.

g) załącznik nr 8 -  projekt uchwały wraz z protokołem Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z 10 października 2015 r.

Pismo to zostało powołane przez pozwanych na dowód braku zamiaru Spółdzielni do 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. 
Po pierwsze, dokument ten nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Po drugie, 
nie sposób zarzucić Spółdzielni (Zarządowi) braku chęci, czy też dobrej woli ustanowienia 
użytkowania wieczystego na gruncie, o którym mowa w niniejszej sprawie, co zostało już 
szczegółowo opisane w części IV. niniejszego pisma.

h) załącznik nr 9 dot. ustalenia Uliver-Export Sp. z o.o. z 15 stycznia 2013 r.

Powódka wskazuje, że pozew obejmuje okres od 01 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 
r., zaś załączony fragment opinii, jak i sama opinia, dotyczyła lat wcześniejszych. Końcową 
datą ujętą w opinii był 2012 r. Przytaczanie fragmentów tej opinii do okresu objętego 
przedmiotowym pozwem jest zatem zupełnie bezzasadne.

Ad. XI.

Odnosząc się do kwestii powołanej przez pozwanych opinii biegłej sądowej Gabrieli 
Rudnickiej-Wąs z dnia 03 lipca 2019 r., wydanej w sprawie o sygn. akt II C 3156/17, wskazać 
należy, że Spółdzielnia w całości ją kwestionuje, również w postępowaniu, na potrzeby 
którego została sporządzona, a zarzuty, które złożyła winny doprowadzić do jej 
wyeliminowania z obrotu prawnego. To tym bardziej powoduje, że dla rozstrzygnięcia 
niniejszego sporu nie powinna mieć ona żadnego znaczenia.

Spółdzielnia rozumie, że pozwani powołali opinię, o której tu mowa, jedynie dla próby 
wzmocnienia swojego stanowiska w sprawie.

Tytułem komentarza (odnosząc się do treści opinii) podkreślić należy, że biegła sądowa 
wydając opinię przekroczyła posiadane uprawnienia i nie mając wystarczającej wiedzy 
przedstawiła nieprawdziwe wnioski (niezgodne z przepisami prawa) dotyczące należności z 
tytułu opłat eksploatacyjnych ciążących na Zbigniewie Saracie oraz Zofii Maciejewskiej-
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Saracie wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" (narażając tym samym na szkodę 
istotny interes publiczny).

Suma popełnionych przez biegłą błędów, przedstawionych rozważań (w przeważającym 
zakresie bezprzedmiotowych) niekończących się konkluzją użyteczną dla oceny 
prawidłowości naliczonego zadłużenia lub wręcz sprzecznych z obowiązującymi przepisami 
prawa i postawionych domniemań, w rezultacie zdyskwalifikowała złożony dokument, jako 
opinię o charakterze eksperckim.

W związku jednak z przedłożeniem przez pozwanych opinii, aby nie być gołosłownym, 
Spółdzielnia w załączeniu przedkłada pismo procesowe powódki z dnia 26 września 2019 r. 
(złożone w sprawie o sygn. akt II C 3156/17) w którym Spółdzielnia zakwestionowała opinię 
biegłej w całości i przedstawiła szereg zarzutów dyskwalifikujących opinię.

—  Pismo procesowe powódki z dnia 26 września 2019 roku w sprawie II C 3156/17 r. -  
Załącznik nr 12

Dodatkowo, wobec błędów biegłej, o których mowa powyżej, Spółdzielnia:

—  w dniu 10 stycznia 2020 r. złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą sądową Gabrielę 
Rudnicką-Wąs;

o także

—  w dniu 09 stycznia 2020 r. złożyła wniosek o zwolnienie Gabrieli Rudnickiej-Wąs z 
funkcji biegłego sądowego oraz skreślenie z listy biegłych sądowych (skierowany do 
Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie).

—  Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 14 stycznia 2020 r. -  
Załącznik nr 13

—  Wniosek o zwolnienie Gabrieli Rudnickiej-Wąs z funkcji biegłego sądowego oraz 
skreślenie z listy biegłych sądowych z dnia 09 stycznia 2020 r. -  Załącznik nr 14

Mając na uwadze powyższe, złożenie przez pozwanych kserokopii opinii biegłej Rudnickiej- 
Wąs nie znajduje żadnego uzasadnienia i w ocenie Spółdzielni nie może prowadzić nawet do 
wzmocnienia stanowiska pozwanych w sprawie.

Ad. XII.

Wbrew twierdzeniom pozwanych, nie można zgodzić się również z tym, że przywołany przez 
pozwanych wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt V Ca 1771/19 
miałby potwierdzać, że pozwani nie posiadają żadnego prawa do wybudowanego segmentu.

Przywołany przez pozwanych wyrok został wydany z rażącym naruszeniem zarówno 
przepisów prawa materialnego jak i pr.awa procesowego. .Tym samym, zaistniała 
konieczność złożenia w dniu 20 lutego 2020 r. wniosku o wniesienie przez Prokuratora
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Generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w 
Warszawie. V Wydziału Cywilnego Odwoławczego, z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V 
Ca 1771/19, zmieniającego wyrok Sądu I instancji i oddalającego powództwo wyłącznie na 
podstawie art. 5 KC. Wniosek, o którym tu mowa, został złożony na podstawie art. 89 § 1 pkt 
2 w zw. z art. 89 § 2 ustawy z dnia 08 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 5 ze zm.).

—  Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r. -  Załącznik nr 15

Zważywszy na treść uzasadnienia wydanego w sprawie V Ca 1771/19 wyroku i podstawy 
jego rozstrzygnięcia, wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r., stał 
się konieczny.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, konsekwencją wadliwości wyroku Sądu Okręgowego 
w Warszawie stało się naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Wykonanie wyroku, o którym mowa, doprowadziło bowiem nie tyle do pokrzywdzenia stron 
postępowania sądowego, ale również do pokrzywdzenia osób fizycznych -  członków 
spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze", którzy zmuszeni są do poniesienia kosztów 
utrzymania i eksploatacji nieruchomości zajmowanej przez pozwanych. Tym samym, pozwani 
w sposób nieuzasadniony prawnie, a wynikający z błędnego orzeczenia sądowego, uzyskali 
wzbogacenie kosztem swoich sąsiadów.

Co więcej, realizacja wyroku Sądu Okręgowego z dnia 27 listopada 2019 r. doprowadziła do 
naruszenia jednego z podstawowych praw konstytucyjnych tj. prawa do sądu -  w aspekcie 
prawa do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia i pewności prawa ( art. 45 ust. 1 Konstytucji 
RP).

Bezsprzecznie więc, wobec utrwalonej linii orzecznictwa przedstawionej już w sprawie (na 
tym etapie nie ma potrzeby jej ponownego przywoływania), mając na uwadze rażące 
naruszenia prawa przy wydaniu wyroku, o którym mowa powyżej, mając na uwadze 
wystosowanie przez Spółdzielnię wniosku do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi 
nadzwyczajnej, przywołany przez pozwanych wyrok nie może być jakąkolwiek podstawą do 
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Ad. XIII.

Odnosząc się z kolei do powołanego przez pozwanych wyroku Sądu Okręgowego w 
Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie V Ca 1223/16, należy stwierdzić, że jego treść 
potwierdza stanowisko Spółdzielni w zakresie sytuacji prawnej w jakiej znajdują się pozwani.

Mocą tego wyroku, Sąd II instancji m.in. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził 
od pozwanych 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. Uzasadniając ww. orzeczenie Sąd Okręgowy wskazał, że 
„nie podziela stanowiska Sądu Rejonowego co do tego, że w okolicznościach niniejszej
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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 
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 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 (...)".

Ad. XIV.

Spółdzielnia nie widzi jakichkolwiek podstaw powołania się przez pozwanych na art. 5 KC. W 
świetle okoliczności niniejszej sprawy to pozwani od wielu lat naruszają zasady współżycia 
społecznego uchylając się od ponoszenia opłat na rzecz Spółdzielni, żyjąc przy tym na koszt 
innych spółdzielców, którzy te opłaty uiszczają.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, nie może skutecznie powoływać się 
na art. 5 KC ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego (por. wyr. SN z 13.6.2000 
r., V CKN 448/00, Legalis i wyr. SN z 20.1.2011 r., I PK 135/10, Monitor Prawa Pracy 2011, Nr 
9, s. 475). Zakaz nadużycia prawa powinien bowiem być stosowany przy uwzględnieniu roli 
prewencyjno-wychowawczej art. 5 KC, która może być zapewniona tylko wówczas, gdy 
bierze się pod uwagę nastawienie podmiotów danego stosunku cywilnoprawnego względem 
powinności przestrzegania zasad współżycia społecznego (por. wyr. SN z 9.3.1972 r., III CRN 
566/71, Legalis). Oznacza, to, że na możliwość powoływania się na art. 5 KC wpływa tzw.
„zasada czystych rąk".

Ad. XV.

Podsumowując, należy stwierdzić, że:
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i. Spółdzielnia jest zobowiązana do administrowania nieruchomością, na
której posadowiony jest segment pozwanych na podstawie art. 1 ust. 3 
u.s.m., bowiem budynki posadowione na dzierżawionej przez nią
nieruchomości stanowią jej mienie w rozumieniu art. 44 k.c.;

ii. Spółdzielnia jest uprawniona do pobierania opłat od pozwanych na 
podstawie art. 4 u.s.m. w oparciu o takie same zasady, jak w stosunku do 
osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu/segmentu;

iii. Przydział segmentu zajmowanego przez pozwanych był ważny. Pełny skutek
uzyska jednak dopiero z momentem przeniesienia własności
nieruchomości/ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni 
(na chwilę obecną, pozwani dysponują ekspektatywą spółdzielczego 
własnościowego prawa do segmentu -  uchwała SN z 24 maja 2013 r.);

iv. Opłaty z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych są pobierane w sposób 
zaliczkowy, tj. „z góry" do określonego dnia miesiąca, zaś różnica pomiędzy 
zaliczkami należnymi a kosztami rzeczywistymi nie jest członkom zwracana, 
ponieważ zgodnie z art. 6 u.s.m. stanowi bilans otwarcia kolejnego roku;

v. Bez względu na powyższe, powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu z 
opinii biegłego sądowego dysponującego wiadomościami specjalnymi w 
zakresie rozliczeń opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych 
na okoliczność prawidłowości naliczenia zadłużenia obciążającego 
pozwanych z jednoczesnym ustaleniem kosztów rzeczywistych poniesionych 
przez powódkę w okresie objętym postępowaniem;

vi. Załączone przez pozwanych dokumenty do sprzeciwu nie dotyczą okresów 
objętych niniejszym postępowaniem, dlatego nie mogą stanowić dowodów 
w przedmiotowej sprawie;

vii. Powołana przez pozwanych opinia nie może być podstawą do wydania
orzeczenia w niniejszej sprawie.

W załączeniu:
—  Informacje o wysokości opłat za lokal za okres od 01 czerwca 2019 r. do 31 

października 2019 r. -  Załącznik nr 1;
—  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013, III CZP 104/12 -  Załącznik nr 2;
—  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1485/14 

Załącznik nr 3;
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 2587/16 - 

Załącznik nr 4;
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V Ca 883/17 

Załącznik nr 5;
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 3614/15 - 

Załącznik nr 6;
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, XXVII Ca 37/16 -  

Załącznik nr 7;
—  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku, V Ca 3322/15 -  

Załącznik nr 8;
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—  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 26 kwietnia 
2018 roku, II C 2958/15 -  Załącznik nr 9;

—  Pismo Burmistrza z 29 stycznia 2015 r. -  Załącznik nr 10;
—  Kopia pozwu wraz z załącznikami -  stanowi Załącznik nr 11;
—  Pismo procesowe powódki z dnia 26 września 2019 roku w sprawie II C 3156/17 r. -  

Załącznik nr 12;
—  Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 14 stycznia 2020 r. -  

Załącznik nr 13;
—  Wniosek o zwolnienie Gabrieli Rudnickiej-Wąs z funkcji biegłego sądowego oraz 

skreślenie z listy biegłych sądowych z dnia 09 stycznia 2020 r. -  Załącznik nr 14;
—  Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r. -  Załącznik nr 15;
—  dwa odpisy niniejszego pisma wraz z załącznikami.

Monika Piwońska 
radca prawny
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