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Warszawa,'dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowego dla Warszawy Mokotowa 
I Wydział Cywilny
Ul. Ogrodowa 51a 
00-873 Warszawa

Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" 
z siedzibą w Warszawie
adres w aktach sprawy 
zastępowana przez
adwokat Monikę Iwaniak-Jeziorowską
działająca z substytucji
radcy prawnego Moniki Piwońskiej
P - Law Legał Advisors 
/adres w aktach sprawy/

Pozwani:
1. Zbigniew Sarata
2. Zofia Maciejewska-Sarata
/adresy w aktach sprawy/

sygn. akt: IC 3456/19

Pismo procesowe powoda -  wnioski dowodowe 
wraz w wnioskiem o przyjęcie pisma

Działając w imieniu powódki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w 
Warszawie, dalej jako „Spółdzielnia", pełnomocnictwo wraz z pełnomocnictwem 
substytucyjnym w aktach sprawy, na podstawie art. 2053 § 1 k.p.c. wnoszę o przyjęcie w 
poczet materiału dowodowego niniejszego pisma i wydanie w tym zakresie stosownego 
postanowienia. Jednocześnie wyjaśniam, że potrzeba złożenia niniejszego pisma wynika z 
faktu przedstawienia przez stronę powodową wniosków dowodowych, załączonych wraz z 
pismem z dnia 15 grudnia 2021 r, jak również konieczności przedstawienia dowodów z 
dokumentów, których strona powodowa nie miała możliwości złożyć na wcześniejszym 
etapie postępowania.

Tym samym wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących 
dokumentów:

1) opinii biegłego sądowego Wiesława Zwolińskiego sporządzonej w sprawie zawisłej 
przed Sądem Rejonowy dla Warszawy Mokotowa sygn. akt II C 2543/20, dotyczącej 
tożsamego przedmiotu sporu, pomiędzy tymi samymi stronami, jednak za inny okres 
rozliczeniowy (tj. za okres listopad 2014 -  lipiec 2015), na fakt zasadności i 
prawidłowości naliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych którymi obciążani są pozwani;
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2) protokołu rozprawy z dnia 15 października 2020 r. ze sprawy prowadzonej pod sygn. 
akt II C 686/20 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II 
Wydziałem Cywilnym, na fakt licznych działań podejmowanych przez Spółdzielnię, 
zmierzających do podpisania z m.st. Warszawą umowy ustanowienia użytkowania 
wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanego i tym samym 
regulacji stanu prawnego nieruchomości (co wynika z treści zeznań Antoniego 
Pomianowskiego -  Radnego Dzielnicy Ursynów);

3) wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 03 lipca 2020 roku 
wydanego w sprawie sygn. akt II C 382/17, utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu 
Okręgowego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 w sprawie sygn. akt V Ca 1526/20, 
na fakt jednolitej linii orzeczniczej prezentowanej przez Sądy powszechne w 
tożsamych sprawach (wyrok dotyczy mieszkańców sąsiadującego z pozwanymi 
segmentu) potwierdzającej zasadność dochodzonych przez Spółdzielnie roszczeń, 
zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Jednocześnie oświadczam, że dokumenty opisane w pkt 1 i 3 powyżej powodowa 
Spółdzielnia otrzymała (w marcu 2021 roku), stąd nie miała możliwości złożenia ich na 
wcześniejszym etapie powstępowania. Z kolei dowód z protokołu rozprawy zawierającej 
zeznania świadka Pomianowskiego jest niezbędny z uwagi na kwestionowanie przez 
pozwanych działań, jakie powódka podejmowała celem regulacji stanu prawnego 
nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe:

1. podtrzymuję powództwo w całości;
2. podtrzymuję dotychczas złożone wnioski dowodowe w całości, wnosząc dodatkowo o 

przeprowadzenie dowodów z dokumentów opisanych powyżej;
3. w szczególności podtrzymuje dowód z opinii biegłego sądowego w zakresie opłat 

eksploatacyjnych, szczegółowo sprecyzowany w odpowiedzi na sprzeciw z dnia 21 
lipca 2020 roku, który to dowód z uwagi na przedmiot niniejszego postępowania, a 
także kwestionowanie przez pozwanego powództwa, zarówno co do zasady jak i co 
do wysokości, jest niezbędny dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu;

4. zaprzeczam w dalszym ciągu wszystkim twierdzeniom pozwanych, w szczególności 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, których rzekomo (w ocenie pozwanych) 
miałaby nie należeć do mienia Spółdzielni, nieskutecznego ustanowienia przydziału, 
niepodejmowania przez Spółdzielnię działań w kwestii ustanowienia na jej rzecz m.st. 
Warszawa użytkowania wieczystego nieruchomością, braku udokumentowanych 
kosztów;

5. wnoszę o pominięcie wszystkich wniosków dowodowych z dokumentów zawartych w 
piśmie pozwanych z 15 grudnia 2020 r.:
a) na podstawie art. 2352 § 1 pkt 2) KPC ze względu na to, iż wnioski te są nieistotne 

dla rozstrzygnięcia sprawy,
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b) na podstawie art. 2352 § 1 pkt 4) KPC ze względu na to, ż wnioski dowodowe nie 
wskazują faktów, które mają być udowodnione, a tym samym są niemożliwe do 
przeprowadzenia,

6. uzupełniam stanowisko w sprawie.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot postępowania -  kluczowe zagadnienia

Na wstępie należy wskazać, że pozwani składanymi przez siebie wnioskami dowodowymi i 
podnoszonymi twierdzeniami wprowadzają do postępowania chaos powodując, że w 
sprawie rozpatrywane są dowody, które nie mają znaczenia dla jej rozstrzygnięcia. Zatem 
należy ponownie wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania jest roszczenie 
powódki względem pozwanych o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych, których pozwani 
nie wnoszą. Od 2012 roku w dwunastu rożnych postępowaniach przed sądami 
powszechnymi Spółdzielnia dochodzi od pozwanych należności z tego tytułu, a zasądzane 
kwoty nie są przez nich, co do zasady spłacane dobrowolnie.

Tymczasem wskazać należy, co szczegółowo zostało opisane w odpowiedzi na sprzeciw, iż:

>  segment zajmowany przez pozwanych stanowi mienie Spółdzielni,
>  Spółdzielnia jest zobowiązana do zarządzania jej mieniem, jak również mieniem jej 

członków, wprost na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (art. 1 ust. 3 
USM);

>  Mieszkańcy posiadający prawa do lokali w zasobach Spółdzielni zobowiązani są do 
uiszczania opłat eksploatacyjnych wprost na podstawie art. 4 USM;

>  Obowiązek sprecyzowany w art. 4 USM jest tożsamy wobec osób, którym przysługują 
pełne prawa do lokali, jak również ekspektatywy tychże praw;

>  Spółdzielnia nie ma obowiązku zawierania umowy z właścicielem nieruchomości 
gruntowej na jej zarządzanie, z uwagi na przysługujące jej uprawnienia wynikające z 
umowy dzierżawy nieruchomości, która kwalifikuje ww. działkę jako mienie 
Spółdzielni;

>  Sprawa regulacji praw do nieruchomości nie ma najmniejszego znaczenia w sprawie o 
zapłatę opłat eksploatacyjnych, których pozwani nie wnoszą, a do czego są 
zobowiązani;

>  Kwestionowanie przez pozwanych powództwa zarówno co do zasady, jak i co do 
wysokości uzasadnia konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, który 
oceni zarówno podstawy naliczeń, którymi obciążani są pozwani, jak i ich wysokość.

Wskazać również należy, że pozwani nie wnosząc regularnie opłat eksploatacyjnych żyją na 
koszt członków Spółdzielni, którzy finalnie kwoty te zobowiązani są pokrywać.
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2. Wnioski dowodowe złożone wraz z niniejszym pismem

Z uwagi na podnoszone przez pozwanych kwestie koniecznym stało się złożenie opisanych w
petitum wniosków dowodowych, z których wynikają następujące okoliczności:

1) Biegły Zwoliński w opinii sporządzonej w sprawie dotyczącej tego samego przedmiotu 
postępowania, jak również pomiędzy tymi samymi stronami (za inny okres), po 
analizie materiału dowodowego, jak i okazanych mu oryginałów dokumentów w 
całości potwierdził wysokość dochodzonego przez Spółdzielnie roszczenia. Wskazać 
przy tym należy, że biegły Zwoliński jest ekspertem posiadającym wieloletnie 
doświadczenie zarówno z zakresu rozliczeń i księgowości spółdzielczej, jak i 
wynikające z zasiadania w organach nadzorczych spółdzielni stąd jego opinia jest 
niezwykle cenna. Wskazać jednocześnie należy, że powodowa Spółdzielnia nie jest w 
żaden sposób związania z ww. biegłym, a jego fachowość i opinie miała okazję poznać 
podczas kilku postępowań w analogicznych sprawach, w których biegły składał swoje 
opinie;

2) Powódka stoi na stanowisku, że badanie przez Sąd kwestii związanych z regulacją 
stanu prawnego nieruchomości, na której wybudowany został segment zajmowany 
przez pozwanych pozostaje poza przedmiotem sporu. Jednak z uwagi na fakt 
kwestionowania powyższego przez pozwanego zasadnym jest przeprowadzenie 
dowodu zarówno z zeznań strony powodowej (w osobie Prezesa Zarządu Pana 
Marka Pykały), jak i zeznań radnego dzielnicy Ursynów, w żaden sposób nie 
związanego ze Spółdzielnią, ale z racji pełnionej funkcji, wielokrotnie angażowanego 
w niniejsze kwestie, które to zeznania złożone były w analogicznej sprawie (przeciwko 
sąsiadom pozwanych) w październiku 2020 roku;

3) Złożone wraz niniejszym pismem wyroki dowodzą, że linia orzecznicza w 
analogicznych sprawach jest jednolita, a powoływane przez pozwanych wyrywkowe 
wyroki wyłącznie tezę tą potwierdzają. Kwestia ta szczegółowo została opisana w 
dalszej części pisma. Tymczasem w sprawie II C 382/17 tut. Sąd nie miał żadnych 
wątpliwości co do podstaw prawnych, w oparciu o które Spółdzielnia dochodzi 
niniejszego roszczenia. Kluczowe zdaje się twierdzenie zawarte w uzasadnieniu ww. 
wyroku, w którym czytamy: W ocenie sądu pozwani jako osoby uprawnione z tytułu 
ekspektatywy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej nie są 
zwolnieni z uiszczania opłat eksploatacyjnych zgodnie z prawem spółdzielczym. 
Zwolnienie ich z obowiązku ich uiszczania oznaczałoby przerzucenie tego obowiązku 
na pozostałych członków Spółdzielni lub osób nie będących członkami, którym 
przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub tak jak pozwanym ekspektatywy tych 
praw. (...) Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż podnoszone przez 
pozwanych zarzuty dotyczące zarówno zasadności roszczenia powódki jak i jego 
wysokości są niezasadne. Jak sąd wskazał powyżej żądanie powódki było słuszne co 
do zasady, natomiast co do wysokości roszczenia, Sąd oparł się na opinii biegłego, 
który wyliczył należne powódce opłaty eksploatacyjne. Wyrok ten został zaskarżony 
przez pozwanych, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 marca 
2021 ws sygn. akt V Ca 1526/20 oddalił apelację. Obecnie Spółdzielnia oczekuje na 
pisemne uzasadnienie wyroku.
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3. Przesłanki przemawiające za pominięciem wniosków dowodowych pozwanego, 

a) Fakty nieistotne
Powódka wskazuje, iż wbrew twierdzeniom pozwanego, orzeczenia przez niego wskazane 
nie mają wpływu na toczące się postępowanie. Co prawda art. 365 § 1 KPC orzeczenie 
prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne 
organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie 
przewidzianych także inne osoby, jednakże w polskim systemie prawnym nie obowiązuje 
system prawa precedensowego, tak jak w krajach anglosaskich. Moc wiążąca orzeczenia 
odnosi się do faktu istnienia prawomocnego orzeczenia. Nie można więc orzec o zasadności 
lub o braku zasadności roszczeń Spółdzielni za okresy, których dotyczyły orzeczenia 
wskazane przez pozwanego. Przedmiotowa sprawa dotyczy jednak przede wszystkim innego 
okresu zaległości, dlatego też tut. Sąd nie jest związany orzeczeniami w innych 
postępowaniach.

b) Brak tezy dowodowej (dowód niemożliwy do przeprowadzenia)
Pozwany w piśmie procesowym z dnia 25 lutego 2021 r. informuje Sąd o wyrokach sądowych 
w innych sprawach, tj. w sprawach o sygnaturach akt: V Ca 1771/19, II C 33/19, V Ca 275/19 
oraz XVI C 1010/19. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż trudno w tym piśmie 
pozwanego odnaleźć prawidłowo skonstruowane wnioski dowodowe. Zgodnie bowiem z art. 
2351 KPC we wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód 
w sposób umożliwiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają zostać 
wykazane tym dowodem. Pozwany w petitum swojego pisma wymienił jedynie orzeczenia, 
które jego zdaniem mają jakikolwiek wpływ na niniejsze postępowanie (co jest w ocenie 
powoda nieprawdą, o czym poniżej). Zdaniem powoda więc pismo to nie powinno być 
traktowane w żaden sposób jako wniosek o przeprowadzenie dowodów z dokumentów, 
ponieważ nie została sformułowana teza dowodowa.

Pomimo powyższego ogólnego stanowiska dotyczącego orzeczeń, powódka poniżej odnosi 
się szczegółowo do każdego ze wskazanych przez pozwanego wyroków.

4. Wyrok w sprawie V Ca 1771/19 z dnia 27 listopada 2019 r.
Odnosząc się już szczegółowo do poszczególnych wyroków, wskazanych przez pozwanego, w 
pierwszej kolejności należy wskazać, że wyrok w sprawie o sygnaturze akt V Ca 1771/19 z 
dnia 27 listopada 2019 r. jest całkowicie niezrozumiały dla powoda. Sąd Okręgowy zmienił 
wyrok Sadu I instancji i oddalił powództwo w całości opierając się głównie o zasady 
współżycia społecznego wynikające z art. 5 KC. Zdaniem powódki wyrok ten nie powinien 
mieć żadnego znaczenia dla niniejszej sprawy nie tylko ze względów wskazanych w petitum 
niniejszego pisma, ale także dlatego, iż jest to wyrok, który został wydany bez gruntownej 
analizy materiału dowodowego, a także narusza przepisy.

W uzasadnieniu Wyroku w sprawie o sygn. akt V Ca 1771/19 Sąd wskazał, iż podstawą 
zmiany wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i oddalenie 
powództwa w całości jest wspomniany wyżej art. 5 KC. Przepis ten stanowi, iż nie można 
czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
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przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 
zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zdaniem powódki w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r. doszło do niewłaściwego 
zastosowania art. 5 KC i rażącego naruszenia przepisów prawa. Ze względu jednak na to, iż 
wartość przedmiotu sporu jest zbyt niska powódka nie ma możliwości złożenia skargi 
kasacyjnej, dlatego jedynie w niniejszym piśmie może wskazać swoje stanowisko co do 
orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Powódka w pełni zgadza się ze stanowiskiem zawartym w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
24 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 286/12. Sąd Najwyższy wskazał, iż stosowanie art. 5 KC 
może mieć miejsce „jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy uwzględnienie powództwa 
prowadziłoby do sytuacji nieakceptowanej ze względów aksjologicznych i teleologicznych. 
Nie może być ono wymierzone przeciwko treści prawa postrzeganego jako niesprawiedliwe, 
lecz musi być następstwem wykonania prawa podmiotowego przez stronę godzącego w 
fundamentalne wartości, których urzeczywistnieniu ma służyć prawo." Ponadto tak jak 
wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dna 13 września 2016 r. (sygn. akt I ACa 
138/16) ocena roszczenia na tle klauzuli generalnej z art. 5 KC musi uwzględniać interesy 
obu stron. W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V 
Ca 1771/19 uwzględniony został jedynie interes pozwanych. Ustawodawca w art. 5 KC 
wyłączył co prawda ochronę podmiotu korzystającego z przysługującego mu prawa w 
sposób, jaki nie da się pogodzić z zespołem szczególnych reguł postępowania w życiu 
społecznym, jednakże inne zachowania drugiej strony musza spotkać się z krytyką poprzez 
rozważenie interesów obu stron stosunku cywilnoprawnego i całokształtu okoliczności 
danego przypadku.

Powódka zwraca uwagę, iż problematyką istoty klauzuli generalnej zajął się również Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II CSK 555/14). Sąd Najwyższy 
zwrócił uwagę, iż niedopuszczalne jest czynienie ze swojego prawa użytku sprzecznego z 
zasadami współżycia społecznego i przyjęcie, że ma ona na celu zapobieganie stosowaniu 
prawa w sposób prowadzący do skutków nieetycznych lub rozmijających się w sposób 
zasadniczy z celem danej regulacji prawnej. Jeśli więc uwzględnienie powództwa zgodnego z 
literą praw powodowałoby w sumie skutki rażąco niesprawiedliwe lub krzywdzące dla 
pozwanego, niedające się zaakceptować z punktu widzenia norm moralnych i wartości 
powszechnie uznanych w społeczeństwie, to należy skorzystać z możliwości, jaką stwarza art.
5 KC i oddalić takie żądani. Jednakże nie ulega wątpliwości, że w sprawie, której dotyczy 
wyrok, na który powołuje się pozwany, oraz w niniejszej sprawie, obciążenie pozwanych 
kosztami przez nich wywołanymi oraz kosztami powstałymi wskutek zaspokajania 
pozwanych w związku z korzystaniem z nieruchomości nie sposób uznać za niemoralne czy 
podważające jakiekolwiek wartości ugruntowane społecznie. Powołanie się wiec przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie na art. 5 KC jest więc rażącym naruszeniem tego przepisu i 
niewłaściwym zastosowaniem tego przepisu.

Ponadto powódka wskazuje, iż wyrok z dnia 27 listopada 2019 r. narusza przepisy 
uregulowane w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Sąd 
Okręgowy naruszył przepis art. 4 USM poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że 
Spółdzielnia winna w odrębny sposób ewidencjonować poniesione przez nią koszty w
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sytuacji, gdy powyższy sposób wynika wprost z przepisów ustawy. Zgodnie bowiem z art. 4 
ust. 3 USM „Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności 
lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie 
wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji 
uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2." Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 4 USM 
„Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych 
budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych 
zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5." Z przepisów tych jednoznacznie 
wynika, że zobowiązanymi do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości wspólnych są członkowie spółdzielni, ale też i osoby niebędące członkami 
spółdzielni, a którym przysługuje prawo do lokalu. Zobowiązani są również (a de facto dla 
niniejszej sprawy przede wszystkim) osoby, którym przysługuje ekspektatywa prawa do 
lokalu.

Wysokość opłat eksploatacji w Spółdzielni jest ustalana zgodnie z przepisami, tj. na 
podstawie Uchwał Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze", dlatego też powódka w żaden sposób 
nie może zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 
2019 r. i uważa, iż wyrok ten nie może mieć żadnego wpływu na niniejsze postępowanie ze 
względu na błędne zbadanie sprawy. Wyrok ten jest wysoce szkodliwy i doprowadził do 
tego, że doszło do pokrzywdzenia osób fizycznych, mieszkańców i członków Spółdzielni, 
ponieważ na nich spadł obowiązek poniesienia kosztów eksploatacji za okres objęty 
powództwem w sprawie, w której orzekał Sąd Okręgowy.

5. Wyrok w sprawie II C 33/19 z dnia 04 lutego 2020 r.
W odniesieniu się do Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04 lutego 2020 r., 
oprócz powyższego, należy przede wszystkim wskazać, iż wyrok ten nie jest prawomocny, a 
Spółdzielnia złożyła od niego apelacje. Obecnie sprawa toczy się w Sądzie Apelacyjnym w 
Warszawie i prowadzone jest pod sygnaturą akt V Ca 290/20.

W ustosunkowaniu się do tego wyroku powódka może powielić w części stanowisko, które 
zostało już powyżej. Sąd Okręgowy wydał wyrok z całkowitym pominięciem złożonego 
materiały dowodowego, a wyrok ten oparł jedynie na zarzucie przedawnienia. Nie 
rozpoznał zatem istoty sprawy. Powód w apelacji wskazał jednak, że zgodnie z 
dokumentami załączonymi do niniejszej sprawy doszło do przerwania terminu 
przedawnienia. W związku z tym Spółdzielnia nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby nie 
zadbała należycie o interesy jej członków. Spółdzielnia terminowo wystąpiła z roszczeniami 
na drogę sądową w niniejszej sprawie i do czasu prawomocnego zakończenia sprawy nie 
można stwierdzić, iż do tego nie doszło.

Ustosunkowując się do wyroku II C 33/19 należy również wskazać na inne kwestie. 
Spółdzielnia w niniejszej sprawie podnosiła zarzuty związane z naruszeniem art. 5 KC, które 
polegały na błędnym przyjęciu, że pozwany zgłaszając zarzut przedawnienia dochodzonego
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przez powódkę roszczenia nadużył swego prawa, a jest to sprzeczne ze społeczno- 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Ponadto Spółdzielnia zarzuciła naruszenie art. 13 
ust. Ib  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami poprzez jego 
niezastosowanie, jak również szereg naruszeń procedury cywilnej, które złożyły się na 
nierozpoznanie istoty sprawy przez Sąd Okręgowy. To nierozpoznanie istoty sprawy miało 
wyraz w ograniczeniu postępowania dowodowego, ustaleń faktycznych i oceny prawnej -w 
istocie - wyłącznie do niektórych okoliczności związanych z przedawnieniem roszczenia, 
z pominięciem rozpoznania sprawy co do jej meritum.

Powyższe wskazuje, że Sąd rozpoznający sprawę o złożenie przez m. st. Warszawa 
zastępczego oświadczenia woli w zakresie ustanowienia użytkowania wieczystego zupełnie 
nie rozpoznał sprawy, co w sposób jednoznaczny przełożyło się na konieczność wywiedzenia 
apelacji przez Spółdzielnie. Jednocześnie wbrew twierdzeniom podnoszonym przez 
pozwanego nie jest prawdą, że Spółdzielnia przez całe lata nie podejmowała prób 
związanych z regulacją praw do gruntów (w zakresie nieruchomości, na której wybudowany 
został segment pozwanych), bo w rzeczywistości zabiegi te podjęła tuż po zawarciu umowy 
dzierżawy. Cały materiał dowodowy w powyższym zakresie został złożony do akt 
postępowania w sprawie II C 33/19. Jednocześnie brak woli ze strony miasta stołecznego 
Warszawy, a następnie podejmowanie działań, które skutkowały wygenerowaniem 
sztucznego zadłużenia z tytułu umowy dzierżawy powoduje, że umowa użytkowania 
wieczystego nie została zawarta do dnia dzisiejszego.

6. Wyrok z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie V Ca 275/19
Spółdzielnia wskazuje, iż wyrok V Ca 275/19 tak jak pozostałe orzeczenia, nie mają wpływu 
na niniejsze postępowanie. Należy jednak wskazać, iż w sprawie, w której orzekał Sąd 
Okręgowy w Warszawie, dnia 04 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w 
Warszawie wyrokiem wstępnym i częściowym z dnia 04 lipca 2016 r. uznał za 
usprawiedliwione co do samej zasady roszczenie Spółdzielni. Sąd Okręgowy w Warszawie 
powołał się jednak na art. 5 KC, co zdaniem Spółdzielni analogicznie jak w wyroku w sprawie 
o sygnaturze akt V Ca 1771/19, o czym mowa szerzej w ust. 2 niniejszego pisma. Powołanie 
się przez Sąd Okręgowy w Warszawie na art. 5 KC jest rażącym naruszeniem tego przepisu i 
niewłaściwym zastosowaniem tego przepisu, tak jak w wyroku w sprawie V Ca 1771/19. 
Należy w tym miejscu wskazać, iż stanowisko to zostało powielone w tej sprawie zapewne ze 
względu na to, iż sprawę tą rozpoznawał ten w części ten sam skład, co sprawę V Ca 
1771/19, co miało niewątpliwie wpływ na wydanie podobnego wyroku.

Obecnie, po uchyleniu wyroku I instancji, postępowanie w niniejszej sprawie toczy się przed 
Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa pod sygnaturą akt II C 2534/20 i nie zostało 
ono zakończone.

7. Ustosunkowanie się kwestii biegłej sądowej Gabrieli Rudnickiej-Wąs
W uzasadnieniu pisma z dnia 15 grudnia 2020 r. pozwany w pierwszej kolejności odnosi się 
do opinii przygotowanej przez biegłą Gabrielę Rudnicka-Wąs. Powódka ponownie wskazuje, 
iż biegła sądowa przygotowuje opinie, które są nie tylko nie przydatne dla sprawy, ale także 
opinie, które zawierają w sobie szereg kategorycznych i stronniczych stwierdzeń. Biegła 
Gabriela Rudnicka-Wąs przekraczając posiadane uprawnienia w sporządzonych przez siebie 
opiniach dokonuje analizy wybranych dokumentów i poczynią szereg stronniczych
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stwierdzeń. Pozwany wskazuje, iż biegła „zadała sobie trud zbadania stanu prawnego 
nieruchomości...", aczkolwiek zdaniem powódki jest to wejście w kompetencje Sądu, co jest 
niedopuszczalne przy opiniach biegłych. Takie sformułowania jak np. „brak jest jakiejkolwiek 
podstawy prawnej i faktycznej wynikającej z niniejszego postępowania sądowego do 
obciążania pozwanego opłatami za jego lokal mieszkalny" są niedopuszczalne w opinii 
biegłej sądowej, ponieważ tylko Sąd ma uprawnienia do wysuwania takich wniosków.

8. Ustosunkowanie się do kwestii dotyczącej zarządzania nieruchomością przy ul.
Lanciego 9 B

Spółdzielnia wskazuje, iż wbrew stanowisku pozwanego, posiada ustawowy obowiązek 
zarządzania nieruchomością przy ul. Lanciego 9 B w Warszawie. Obowiązek ten wynika 
wprost z przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Należy wskazać, że umowa 
zawarta pomiędzy Spółdzielnią a pozwanymi, a także przydział domu jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej są ważne. Pozwanym przysługuje w Spółdzielni ekspektatywa prawa 
do domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Powódka zgadza się ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego zawartego w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r., III CZP 
104/12, w której wskazano, 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. Wszelkie twierdzenia
pozwanego, iż Spółdzielnia nie ma żadnego ustawowego obowiązku zarządzania
nieruchomością, są więc błędne. Spółdzielnia ma więc prawo żądać od pozwanych 
należności z tytułu opłat eksploatacyjnych jak i dochodzić konieczności ich regulowania na 
podstawie przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 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 USM, 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 KC mieniem jest własność i 
inne prawa majątkowe. W kategorii innych praw mieszczą się właśnie prawa obligacyjne, 
również te, wynikające z umowy dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w 
świetle licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa i judykatury.

Sąd Najwyższy w wyroku z 09 marca 2004 r. wskazał, że w świetle definicji zawartej w art. 44 
KC 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
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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 -  9219 * * 12) (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 pozwanego, nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w 
stosunku do pozwanego. 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 pozwanego. 
Okoliczność braku po stronie Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś 
żadnego znaczenia.

Należy zwrócić uwagę, że w art. 1 ust. 3 USM. mowa jest o mieniu spółdzielni nabytym na 
podstawie ustawy mieniu jej członków. Wszelkie próby manipulacji treścią ww. przepisu 
poprzez wskazywanie, że Spółdzielnia na podstawie art. 1 ust. 3 USM 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 KC Spółdzielnia zaś ww. mieniem zarządza i ponosi z tego tytułu 
konkretne koszty, w których pozwany, jako jej członek zobowiązany jest uczestniczyć.

9. Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że Spółdzielnia jest zobowiązana do zarządzania
nieruchomością, na której posadowiony jest segment pozwanych na podstawie art. 1 ust. 3
USM, bowiem budynki posadowione na dzierżawionej przez nią nieruchomości stanowią 
jej mienie w rozumieniu art. 44 KC. Ponadto wyroki wskazane przez pozwanego nie mają 
żadnego znaczenia dla niniejszej sprawy, wnioski dowodowe w piśmie pozwanych z dnia 
11 stycznia 2021 r. nie zawierają tezy dowodowej, dlatego też niewątpliwie należy 
pominąć „wnioski dowodowe" z pisma pozwanego.
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W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:
—  Opinia biegłego W. Zwolińskiego -  Załącznik nr 1;
-—  Protokół rozprawy ws II C 686/20 -  Załącznik 2;
—  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 03 lipca 2020 roku 

wydanego w sprawie sygn. akt II C 382/17, utrzymanego w mocy wyrokiem 
Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 w sprawie sygn. akt V 
Ca 1526/20-Załącznik 3

—  2 odpisy pisma wraz z załącznikami dla strony pozwanej
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