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PISMO PROCESOWE

I. Niniejszym przedkładam pismo procesowe (nowelizacja art. 207 par. 3 k.p.c. nie obejmuje niniejszego postępowania, które rozpoczęło się jeszcze przed jej wejściem w życie, aczkolwiek z ostrożności procesowej wnoszę o zezwolenie na złożenie pisma w trybie ww. znowelizowanego przepisu) i odnosząc się do wyroku SN zapadłego w dniu 26 września 2019 r. (I CSK 378/18), podtrzymuję stanowisko zawarte w dotychczasowych pismach procesowych Pozwanych, w tym w apelacji oraz odp. na apelację Spółdzielni (oba pisma z dnia 12 sierpnia 2013 r.), jak również w pismach złożonych w toku ponownego rozpoznania sprawy (V ACa 31/17), a także w zawartych w skardze kasacyjnej z dnia 7 maja 2018 r., uwzględnionej przez Sąd Najwyższy.
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II. Tym samym podtrzymuję zarzut przedawnienia całości roszczeń dochodzonych przez Spółdzielnię oraz wnioski zawarte w poprzednich pismach Pozwanych i wnoszę o oddalenie powództwa Spółdzielni w całości oraz wnoszę o zasądzenie od Powódki solidarnie na rzecz Pozwanych kosztów postępowania według norm przepisanych oraz następujących kosztów zastępstwa procesowego (z uwzględnieniem aktualnych przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. (Dz.U. 2015.1800) w sprawie opłat za czynności adwokackie, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., który zgodnie z przepisem przejściowym -  § 21, znajduje zastosowanie od rozpoczęcia nowej instancji po 1 stycznia 2016 r.):a) w zakresie postępowania w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie wnoszę o zasądzenie kosztów zastępstwa wg norm przepisanych (na podstawie ówcześnie obowiązującego Rozporządzenia MS);b) w zakresie kosztów postępowania w trzykrotnym postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie oraz dwukrotnym postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wnoszę o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami przez Pozwanych (które mieszczą się w sześciokrotności stawki minimalnej), w kwotach wskazanych przez Pozwanych w oświadczeniu o poniesionych kosztach (ew. wnoszę o zasądzenie tych kosztów według norm przepisanych, jak Sąd nie przychyli się do powyższego wniosku). W załączeniu przedkłada się oświadczenie Pozwanych wraz z fakturami w trybie § 16 ww. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.W efekcie wnoszę o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 r. (XXIV C 830/11) w zakresie pkt I oraz III sentencji i tym samym orzeczenie co do istoty sprawy, poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od Powódki na rzecz Pozwanych kosztów postępowania za wszystkie instancje zgodnie z powyższym wnioskiem.Należy wskazać, że zgodnie z jednolitym orzecznictwem SN (I CZ 60/12 oraz II CZ 67/10), strona przegrana ostatecznie ponosi koszty postępowania za wszystkie etapy postępowania oraz za wszystkie postępowania wpadkowe, niezależnie od tego, czy dane postępowanie wygrała, czy nie, jeśli ostatecznie przegrała cały proces.
III. W trybie art. 132 k.p.c. oświadczam, że odpis niniejszego pisma został wysłany bezpośrednio do głównego pełnomocnika strony Powodowej.
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UZASADNIENIE

[Przedawnienie roszczeń]SN w wyroku z 26 września 2019 r. (I CSK 378/18) przesądził, że w niniejszej sprawie roszczenia Spółdzielni przedawniły się w terminie 3-letnim. Tym samym powództwo Spółdzielni powinno zostać w całości oddalone a limine na pierwszej rozprawie.Sąd Apelacyjny dokonał bowiem błędnej wykładni art. 118 k.c., a w konsekwencji niewłaściwie zastosował art. 117 § 2 k.c. Zgodnie bowiem z przeważającą linią orzeczniczą roszczenia spółdzielni mieszkaniowych względem jej członków przedawniają się w terminie 3-letnim jako związane z działalnością gospodarczą. Powyższa wykładnia została jednoznacznie potwierdzona w uchwale 7 sędziów SN z 9 marca 2017 r. (III CZP 69/16). Co więcej, w odniesieniu do dwóch sąsiadów Pozwanych (którzy również inwestowali w ramach budowy sąsiednich segmentów) Sądy oddaliły roszczenia SM Przy Metrze powołując się właśnie na ww. uchwałę SN (w odniesieniu do Państwa Winiarczyk -  wyrok SN z 13 października 2017 r., I CSK 665/15 -  skargę kasacyjną złożyła SM Przy Metrze w zw. z oddaleniem roszczenia przez SA w Warszawie; w odniesieniu do p. Gargasza -  wyrok SA w Warszawie z 28 sierpnia 2017 r., I ACa 2378/15 oraz wyrok SO w Warszawie z 17 września 2015 r., XXIV C 174/10 -  wszystkie wyroki zostały załączone do skargi kasacyjnej w formie wydruków z systemu on-line sądów, udostępnione przez pozwanych z tamtych postępowań).Niezależnie od powyższego, strona Pozwana podtrzymuje swoje argumenty, że także przy przyjęciu 10-letniego terminu doszło do przedawnienia w niniejszej sprawie (por. szczegółowe uwagi zawarte m.in. w skardze kasacyjnej).***
Przy czym niezależnie od powyższej konstatacji strona Pozwana podtrzymuje wszystkie swoje pozostałe argumenty i wnosi o to, aby oddalenie powództwa Spółdzielni nastąpiło nie tylko na podstawie przedawnienia, ale także jako bezpodstawne, co do zasady, jak zostało to wykazane w rozbudowanej argumentacji prezentowanej konsekwentnie w toku procesu. Poniżej przedstawia się dodatkowe zarzuty Pozwanych odnoszące się do poprzedniego wyroku tut. Sądu, uchylonego przez SN w zakresie niekorzystnym dla Pozwanych (poza zarzutami przedawnienia omówionymi powyżej):
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[Pozostałe zarzuty]

Należy wskazać, że tut. Sąd dopuścił się naruszenia prawa materialnego w zakresie błędnej wykładni postanowień Umowy (tj. art. 65 k.c. w z w. z art. 353(1) k.c., ewentualnie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 65 k.c. -  w doktrynie i orzecznictwie zarzut błędnej wykładni postanowień umowy ujmuje się albo jako zarzut materialnoprawny albo procesowy w zakresie błędnych ustaleń stanu faktycznego), jak również naruszenie art. 226 § 1 i § 3 prawa spółdzielczego poprzez ich zastosowanie pomimo tego, że Pozwany nie był członkiem Spółdzielni w ramach zawartej Umowy.Sąd błędnie przyjął, że Umowa była zawarta pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem i tym samym podlegała reżimowi prawa spółdzielczego (a nie zasadzie swobody umów). Takie stanowisko stoi w skrajnej sprzeczności z postanowieniami Umowy oraz faktem, że w dniu jej zawarcia Pozwany nie był jej członkiem.W tym kontekście należy przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1999 r. (I CKN 1135/97), zgodnie z którym: „Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę mieszkania spółdzielczego, zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem tejże spółdzielni, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i nast. k.c.), chyba że strony przyjęły w umowie inne przepisy”. W uzasadnieniu SN podniósł także: „Ustalone i nie budzące wątpliwości jest stanowisko, zgodnie z którym członkostwo w spółdzielni już istniejącej, zarejestrowanej, powstaje na podstawie umowy. Osoba ubiegająca się o wstąpienie do spółdzielni składa deklarację (ofertę), a uchwała właściwego (według statutu) organu do przyjmowania członków stanowi oświadczenie woli spółdzielni przyjmujące ofertę. Powód - wbrew jego twierdzeniu i wywodom zaskarżonego orzeczenia - nie wykazał, aby w ten sposób stosunek członkostwa został nawiązany. Zgodnie z regułą numerus clausus stosunek członkostwa powstaje tylko w wypadku założenia spółdzielni, przyjęcia do spółdzielni - zawarcia umowy wstąpienia oraz przekształceń organizacyjnych spółdzielni. Nie jest zatem dopuszczalne nawiązanie stosunku członkostwa per facta concludentia ani też kontynuowanie tego stosunku przez spadkobierców zmarłego członka”. W niniejszej sprawie nie można więc przyjmować, że Pozwany stał się członkiem Spółdzielni na zasadzie per facta concludentia poprzez zawarcie samej Umowy ze Spółdzielnią.Ponadto, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2000 r. (III CKN 559/98) stwierdzono jednoznacznie: „Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę lokalu spółdzielczego, zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem tejże spółdzielni, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Odmienna ocena tego stosunku byłaby uzasadniona tylko wówczas, gdyby strony przyjęły w umowie inne przepisy". Sprawa ta dotyczyła sytuacji analogicznej -  nabywca lokalu od Spółdzielni w momencie podpisywania umowy nie był jej członkiem, a umowa przewidywała docelowo uzyskanie przez niego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nabywca został w efekcie członkiem spółdzielni przed uzyskaniem

Pkt 1. Zarzut dot. nieprawidłowej wykładni postanowień umowy
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przydziału lokalu, powyższe nie miało jednak znaczenia według SN, który jednoznacznie stwierdził, że do ww. umowy zastosowanie powinny znaleźć przepisy k.c., z wyłączeniem art. 226 prawa spółdzielczego.W przedmiotowej sprawie zgodnie z § 22 Umowy: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Nabywców będących członkami Spółdzielni również przepisy prawa spółdzielczego i postanowienia Statutu Spółdzielni". Powyższe postanowienie (wraz z § 5 i § 6 Umowy) w wyraźny sposób różnicuje dwa typy nabywców lokali -  tych, którzy nie są członkami Spółdzielni w momencie zawierania umowy i zostaną nimi dopiero przed dokonaniem przydziału (do których stosuje się przepisy k.c., w tym zasadę swobody umów) oraz osoby będące już członkami Spółdzielni, do których stosuje się przepisy prawa spółdzielczego (w tym art. 226 pr. spółdz.) oraz postanowienia Statutu Spółdzielni. Tym samym, Spółdzielnia będąca autorem projektu Umowy, wprowadziła dwa różne reżimy prawne w ramach Umowy w zależności od statusu nabywcy. Tym samym należy wskazać, że do Pozwanego nie mógł znaleźć zastosowania art. 226 pr. spółdz. jako ius cogens, bowiem nie był on członkiem Spółdzielni, a więc dyspozycja tego przepisu nie obejmowała swoim zakresem zawartej z nim Umowy. Na marginesie należy wskazać, że podpisany w 2001 roku Aneks nr 5 (czyli już na długo po wybudowaniu segmentu) nie wprowadzał zmian w powyższym zakresie, dotyczył bowiem tylko ustalenia metrażu segmentu.Mając na względzie powyższe uwagi trzeba wskazać, że w § 10 Umowy wyraźnie stwierdzono, że: Koszt budowy domu jednorodzinnego wraz z garażem będzie stanowić iloczyn powierzchni tego domu oraz kwoty 1.500 zł, z tym zastrzeżeniem, że koszt budowy poddasza będzie stanowić iloczyn jego całkowitej powierzchni oraz kwoty 750 złotych; koszt budowy będzie podlegał waloryzacji, oraz doliczy się do „ostatecznego kosztu" budowy podatek VAT. Jednocześnie w § 11 ust. 1 wymieniono enumeratywnie przyczyny, w przypadku których „całkowity koszt" budowy może ulec zmianie.Jednocześnie w § 11 ust. 2 i 3 Umowy przewidziano regulację sprzeczną z powyższymi postanowieniami, a mianowicie: „Ostateczny koszt budowy zostanie ustalony wg kosztu rzeczywistego w ciągu 4 miesięcy od daty odbioru domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą", a „wynikające z tytułu ustalenia ostatecznego kosztu różnica w stosunku do wpłat wniesionych przez Nabywcę uregulowana zostanie przez Nabywcę lub Spółdzielnię w ciągu 30 dni od daty ostatecznego rozliczenia".W § 12 ust. 2 Umowy przewidywano również, że: „Spółdzielnia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Nabywców w przypadku zmiany terminu lub kosztu budowy domu określonego w umowie". Postanowienie to było powiązane z § 17 Umowy dającym Nabywcy prawo rozwiązania Umowy oraz żądania zwrotu wpłaconego wkładu.Co więcej, § 22 wyraźnie stanowił, że osoby, które podpisują Umowę jako nie- członkowie Spółdzielni, nie podlegają prawu spółdzielczemu i Statutowi Spółdzielni.
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Na tle powyższych postanowień okazuje się, że osoba trzecia, niebędąca członkiem Spółdzielni, która podpisała ww. Umowę mogła spodziewać się, że poniesienie kwoty wyraźnie wskazane w § 10 Umowy, ew. zmodyfikowane w przypadku wystąpienia jednej z enumeratywnych sytuacji, przy czym wówczas będzie miała możliwość rozwiązania umowy i odzyskania wkładu. W praktyce Spółdzielnia ani razu nie poinformowała swoich członków o zdarzeniach mających wpływ na zmianę kosztu budowy (np. o podpisaniu aneksu z inwestorem powierniczym w zakresie podwyższenia jego wynagrodzenia), a ostateczną cenę domu ustaliła niezgodnie z zasadami wskazanymi w § 10 Umowy.Zestawiając § 10 z § 11 ust. 2 i 3 Umowy widać oczywistą sprzeczność, bowiem postanowienia te się wzajemnie wykluczają. W tym miejscu należy wskazać, że wszelkie wątpliwości interpretacyjne znajdujące się w Umowie (w tym te wskazane powyżej) powinny być rozstrzygane na korzyść Pozwanych, bowiem to Spółdzielnia przygotowała nienegocjowalny wzór Umowy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. akt: II CK 69/05) wszystkie spory interpretacyjne powinny być rozstrzygane podług powyższej zasady tzw. in dubio contra proferentem (teza wyroku SN: „Wątpliwości co do treści umowy należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę"). Tym samym, Sąd I instancji powinien zastosować § 10 do rozliczenia Umowy pomiędzy Stronami, oraz niestosować art. 226 pr. spółdz. Sąd, akceptując wycenę biegłej, nie brał także pod uwagę tego, że Strony w Umowie zróżnicowały wyraźnie koszt budowy poddasza (50% ceny za metr), które nie stanowi w pełni wartościowej części budynku i wybudowanie go było dużo tańsze od pozostałej powierzchni (vide: § 10 Umowy).Ponadto stosując ww. wykładnię „in dubio contra proferentem", pojęcie „odbioru domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą" z par. 11 Umowy powinno interpretować się na korzyść Pozwanych, a więc przyjąć, że odbiór nastąpił w 23.07.1999 r. (protokół odbioru segmentu załączony do apelacji Pozwanych z 2013 r.), ewentualnie w dniu 15 marca 2000 r. (data wydania pozwolenia na użytkowanie).
Pkt 2. Zarzut dot. naruszenia art. 226 § 3 prawa spółdzielczegoTut. Sąd na str. 14 uchylonego wyroku wprost przywołał regulację art. 226 § 3 prawa spółdzielczego jako podstawę zasądzenia roszczeń, przy czym jednocześnie pominął całkowicie, że zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia 

kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu 
budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawnionym albo zobowiązanym z tego 
tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje 
własnościowe prawo do lokalu.” Jak widać powyższy przepis wyraźnie przewidywał, że obowiązek dopłaty wkładu budowlanego przysługuje wyłącznie w stosunku do członka, który w dniu rozliczenia posiadał spółdzielcze prawo do lokalu/domu jednorodzinnego. Natomiast Pozwani ani wówczas ani do dnia dzisiejszego nie posiadają żadnego tytułu prawnorzeczowego do domu jednorodzinnego i ze stanu prawnego (wygasająca za kilka lat umowa dzierżawy z Miastem) nigdy tego tytułu nie uzyskają od Spółdzielni.
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Pkt 3. Zarzut dot. nieważności/nieistnienia rozliczenia końcowegoRozliczenie inwestycji nastąpiło na podstawie uchwały RN nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r., którą należy uznać za nieistniejącą (została bowiem podjęta przez członków RN, których powołanie prawomocnym wyrokiem SO w Warszawie z 2009 r. zostało podważone -  vide: argumenty na str. 1 sprzeciwu od nakazu zapłaty). W uzasadnieniu wyroku SA w Warszawie z 2010 r., który utrzymał ww. wyrok SO w Warszawie uchylający uchwały o wyborze członków RN (w aktach sprawy), Sąd wyraźnie stwierdził, że podstawą podważenia uchwał było rażące naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązujących i postanowień statutu oraz że argument Spółdzielni (podniesiony w trakcie procesu), iż Sąd powinien był uwzględnić apelację, bo kolejne czynność organów sanowały ww. naruszenia, był chybiony, bo orzeczenie ma skutek ex tunc, o czym expressis verbis pisze Sąd Apelacyjny na str. 17 uzasadnienia. Tym samym uchwałę RN należy uznać za nieistniejącą.Natomiast, jeśli chodzi o drugą podstawę podważenia rozliczenia końcowego, to jest ona również trafna. Należy zgodzić się z argumentacją SO w Warszawie dot. analogicznej sprawy sąsiada Pozwanych, zgodnie z którą RN nie posiadała ani kompetencji do uchwalania Regulaminów rozliczenia inwestycji (żaden punkt par. 76 Statutu nie dawał takiego uprawnienia), ani do zatwierdzenia samego rozliczenia końcowego. W takiej sytuacji znajduje zastosowanie domniemanie kompetencji zarządu (§ 81 Statutu). Niezrozumiałe jest twierdzenie Spółdzielni, że to zarząd dokonał rozliczenia, skoro jego zatwierdzenie (którego częścią jest załącznik w postaci szczegółowego rozliczenia) wynika z uchwały RN nr 47/2001 z 10 września 2001 r., załączonej do pozwu.Pomimo powyższych argumentów tut. Sąd przyjął domyślnie (bowiem w swoim uzasadnieniu w ogóle nie odniósł się do tej kwestii), że rozliczenie końcowe zostało skutecznie dokonane przez Spółdzielnię, co ma istotne skutki zarówno dla wymagalności roszczenia, wysokości roszczenia, jak również tego, że data rozliczenia nie powinna być traktowana jako początek biegu przedawnienia roszczeń.
Pkt 4. Zarzut dot. ius retentionisW przedmiotowej sprawie zasadne jest rozważenie faktycznej i prawnej niemożności świadczenia, do którego zobligowana jest Spółdzielnia na tle § 1, § 6 i § 7 Umowy (przeniesienia tytułu prawnorzeczowego do segmentu i gruntu) nie tylko na tle art. 488 § 2 k.c., ale także na tle art. 490 k.c.Zgodnie z tymi przepisami strona umowy wzajemnej może wstrzymać się z uiszczeniem świadczenia wzajemnego, jeśli stan majątkowy drugiej strony wskazuje na to, że wątpliwe jest spełnienie przez nią świadczenia -  Spółdzielnia od zawarcia umowy finansującej w 1997 r. do dnia dzisiejszego, czyli przez 21 lat, nie uzyskała tytułu prawnorzeczowego do gruntu, który umożliwiłby jej spełnienie świadczenia wzajemnego w postaci przeniesienia własności domu jednorodzinnego na rzecz Pozwanych. Umowa dzierżawy została zawarta z Gminą na okres 29 lat i w ciągu kilku
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lat wygaśnie, co spowoduje, że Pozwani będą wyłącznie mieszkańcami komunalnymi w domu, którego budowę sfinansowali.Tut. Sąd w ogóle nie odniósł się do tej kwestii, podniesionej w trakcie procesu przez Pozwanych. Natomiast cytowane w pismach procesowych przez Powódkę orzecznictwo SN (mające stanowić kontrargument w zakresie zastosowania ius 
retentioniś) dotyczy sytuacji, w której spółdzielnia pod względem prawnym i faktycznym może w ogóle spełnić świadczenie na rzecz członka, co w niniejszej sprawie nie występuje (vide: szczegółowa argumentacja w powyższym zakresie zawarta w poprzednich pismach procesowych).

Pkt 5. Zarzut dot. nowelizacji u.s.m. z 2017 r.Należy wskazać, że w trakcie trwania niniejszego procesu w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2017 r., poz. 1596). Powyższa nowelizacja zmieniła art. 18 ust. 4 u.s.m. i nadała mu następujące brzmienie: „Rozliczenie kosztów budowy następuje w 
terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu 
roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa." Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym art. 10 ww. nowelizacji: „Do spraw sądowych wszczętych i 
niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy." Mając na względzie, że w niniejszej sprawie:a) pozwolenie na użytkowanie zostało uzyskane w dniu 15 marca 2000 r. na podstawie decyzji nr 245/D/00 MU;b) rozliczenie inwestycji nastąpiło na podstawie uchwały RN nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r., którą zresztą należy uznać za nieistniejącą, ew. nieważną (została bowiem podjęta przez członków RN, których powołanie prawomocnym wyrokiem SO w Warszawie z 2009 r. zostało podważone -  vide: argumenty na str. 1 sprzeciwu od nakazu zapłaty w przedmiotowej sprawie oraz argumentacja podnoszona w kolejnych pismach procesowych, w tym m.in. w apelacji Pozwanych z 2013 roku);ww. przepisy u.s.m. oraz noweli z 2017 r. stanowią kolejną podstawę do uznania, że roszczenie Spółdzielni jest nienależne (wygasło w całości) -  rozliczenie de iure nie zostało dokonane do dnia dzisiejszego, a nawet przyjmując że zostało dokonane, to i tak z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 18 ust. 4 u.s.m. W kontekście kontrargumentów Powódki podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie procesowym z dnia 19 października 2017 r. (nie ma sensu przytaczać go ponownie in extenso). Sąd II instancji z kolei w ogóle nie odniósł się do tych argumentów w ramach swojego uzasadnienia (por. zarzut z pkt i).
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Pkt 6. Zarzut dot. rozliczenia biegłegoZgodnie z art. 208, art. 226 w zw. z art. 234 § 4 prawa spółdzielczego inwestujący członek ponosi bezpośredni koszt wyłącznie wybudowania jego lokalu/domu jednorodzinnego oraz koszty pośrednio z nim związane, natomiast w przedmiotowej sprawie tut. Sąd zaakceptował wyliczenia biegłego, z których wynika, że Pozwani faktycznie mają być obciążeni m.in. także kosztami w ogóle niezwiązanymi z ich domem, m.in. w zakresie wybudowania garaży podziemnych i części wspólnych domów wielorodzinnych (zresztą samo sformułowanie tezy dowodowej przez tut. Sąd było już sprzeczne z ww. regulacją, czemu sprzeciwiali się Pozwani -  vide: treść pism procesowych oraz protokół z rozpraw).Należy wskazać, że takie rozumienie ww. przepisów wynika także z orzecznictwa SN z okresu obowiązywania ww. przepisów:a) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2003 r. (III CK 176/02): „1. Członka 
spółdzielni mieszkaniowej obciążają tylko koszty budowy przypadające na jego lokal. 2. 
Jeżeli spółdzielnia sprzedaje określoną część rozpoczętego zadania inwestycyjnego, to 
rozliczenia z tym związane nie mogą wpływać na wysokość kosztów budowy lokalu 
znajdującego się w jednym z budynków wchodzących w skład tego zadania. W istocie, na 
koszt budowy lokalu składają się bowiem koszty wybudowania budynku, w którym ten 
lokal się znajduje, jako koszty bezpośrednie oraz tzw. koszty pośrednie powstałe z 
nakładów koniecznych dla stworzenia infrastruktury, czyli koniecznego zaplecza dla tego 
budynku."b) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2002 r. 1 ACa 258/02: 
„Zasada wspólnego ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania osiedla nie może być 
podstawą żądania uzupełnienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego przez 
wszystkich mieszkańców osiedla w związku z inwestycją, która stanowić będzie zaplecze 
dla niektórych tylko budynków tego osiedla."c) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2003 r. (II CKN 70/01): „Zgodnie z art. 208§ 1 
pr. spółdz., członkowie spółdzielni obowiązani byli uczestniczyć w kosztach budowy, 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych. (...) Uczestnictwo w kosztach 
budowy było realizowane przez wniesienie wkładu, stanowiącego ekwiwalent 
otrzymanego lokalu. O wysokości wkładu decydował wyłącznie koszt budowy lokalu. 
Członkowie spółdzielni, którzy otrzymali własnościowe prawo do lokalu, pokrywali całość 
kosztów budowy przez wpłacenie wkładu jednorazowo lub ratalnie (art. 226 § 1 Prawa 
spółdzielczego). Spółdzielnia wykonywała przyjęte na siebie zadania inwestycyjne w 
oparciu o wkłady budowlane wnoszone przez członków, przy czym nie zawsze pierwotnie 
ustalony wkład budowlany przesądzał o jego ostatecznej wysokości, co miało miejsce w 
szczególności wówczas, gdy zadania inwestycyjnego nie zakończono. Zawsze jednak, na 
podstawie bezwzględnie obowiązującego art. 226 § 1 pr. spółdz., wkład na mieszkanie 
własnościowe (lokal użytkowy) musiał pokrywać całość rzeczywiście poniesionych 
kosztów budowy przypadających na związany z nim lokal."d) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2002 r. (I CKN 905/00): „Wkład na 
mieszkanie własnościowe (lokal użytkowy) musi pokrywać całość rzeczywiście
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poniesionych kosztów budowy przypadających na związany z nim lokal Członkowie 
spółdzielni, którzy wcześniej dokonali wpłaty wkładu i otrzymali wcześniejszy przydział 
lokalu, zobowiązani są więc do jego uzupełnienia, stosownie do rozliczenia ogólnych 
kosztów budowy. Na tle przedstawionych zasad, wprowadzone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia "urealnienie'1 wartości kwot pieniężnych wnoszonych przez członków na 
początku inwestycji, tytułem zaliczek na wkład budowlany, za pomocą waloryzacyjnego 
mechanizmu tzw. pozornego oprocentowania, prowadzącego do podwyższenia jego 
wartości ponad kwoty faktycznie uiszczone stanowi obejście postanowień zawartych w 
art. 208§ 1 i 226§ 1 Prawa spółdzielczego."Mając na względzie powyższe należy wskazać, że już sama teza dowodowa sformułowana przez SA w Warszawie przeczyła powyższej zasadzie. Kwestia ta została szczegółowo wyłożona w pkt c. pisma procesowego z dnia 18 maja 2016 r.:

„c. po trzecie, wewnętrznie sprzeczne jest zestawienie w tezie dowodowej dwóch pojęć, tj. 
„ustalenia rzeczywistych kosztów budowy domu" oraz „oparcia się o obowiązujące w powodowej 
spółdzielni zasady rozliczania inwestycji budowlanych SM Przy Metrze" (przy czym dodatkowo 
Sąd nie precyzuje, które to mają być zasady, bo zmieniały się one w trakcie budowy) -  
argumentacja strony Pozwanej opiera się na tym, że zasady rozliczenia przyjęte w SM Przy 
Metrze są sprzeczne z kogentywnym art. 18 u.s.m., który nakazuje rozliczenie wkładu według 
rzeczywistych kosztów przypadających na budowę konkretnego metra kwadratowego 
lokalu/domu nabywanego przez członka; tak więc założenie, że biegły ma się stosować do tych 
zasad wypacza sens przeprowadzenia tego dowodu, bo biegły powinien poczynić swoje ustalenia 
wyłącznie w oparciu o zasadę wynikającą z art. 18 u.s.m. odrzucając zasady przyjęte przez 
Spółdzielnię z tym przepisem sprzeczne (jeśli Spółdzielnia przyjęła metodologię, które w efekcie 
prowadzi do tego, że nabywcy segmentów mieli de facto finansować część budowy domów 
wielorodzinnych, to jest to złamanie zasady z art. 18 u.s.m. i do tego sprowadza się istota sporu 
dot. rozliczenia inwestycji - w załączeniu dodatkowe wyjaśnienia w powyższym zakresie w formie 
Tabeli z opisem); ew. biegły może przedstawić wyliczenia wariantowe -  zgodne z art. 18 u.s.m. 
oraz zgodne z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni (dzięki czemu można by porównać te 
wyniki i uzyskać informację: czy Spółdzielnia zastosowała prawidłowo własne zasady dot. 
rozliczeń oraz czy zasady te nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym art. 18 u.s.m.);"Jeśli natomiast chodzi o szczegółowe uwagi dot. metodologii i wyliczeń biegłego, to zostały one zawarte w szeregu pism procesowych, w tym w szczególności w pismach z 30 maja 2017 r., 9 sierpnia 2017 r. oraz 26 października 2017 r. (nie ma sensu przytaczać ich in extenso, bowiem Pozwani podtrzymuję je w całości). Na tle tych uwag już ab initio można wskazać, że kwoty dochodzone przez Powódkę są całkowicie nieadekwatne do rzeczywistych kosztów wybudowania segmentu (por. także argumentację Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 174/10) dot. analogicznej sprawy sąsiada Pozwanych).

Pkt 7. Zarzut dot. naruszenia art. 5 k.c.Niezależnie od podniesionych powyżej zarzutów należy także wskazać, że pozew powinien zostać uznany przez tut. Sąd za nadużycie prawa podmiotowego i w zw. z tym oddalony w całości. Zgodnie z art. 5 k.c. nie jest wykonywaniem prawa i nie korzysta z ochrony prawnej takie czynienie użytku ze swego prawa, które stałoby w sprzeczności z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego.
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Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 30 listopada 2007 r. (IV CSK 276/2007): 
„Przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązuje bowiem w każdej sytuacji i 
choć korzystanie z klauzuli generalnej z art. 5 k.c. nie może wyprzedzać ani zastępować 
stosowania przepisów materialnoprawnych odnoszących się do określonego stosunku 
prawnego, to jednak, w konkretnych okolicznościach może się okazać, iż wynikająca z 
tych przepisów niekorzystna sytuacja strony jest następstwem nie dającej się 
zaaprobować z punktu widzenia poczucia sprawiedliwości postawy strony przeciwnej 
(por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r. III CZP 117/2006 OSNC 
2007/11 poz. 165)."W przedmiotowej sprawie Powódka żąda od Pozwanych zapłaty bardzo wysokiej kwoty stanowiącej dopłatę do wkładu budowlanego pomimo, że do dnia dzisiejszego (od zawarcia umowy finansującej w 1997 r. upłynęło ok. 22 lat) Spółdzielnia wciąż nie spełniła swojego świadczenia wzajemnego, tj. nie ustanowiła tytułu prawnorzeczowego do domu jednorodzinnego na rzecz Pozwanych. Co więcej, z sytuacji prawnej wynika, że przez te wszystkie lata nie uregulowała statusu gruntu, na którym inwestycja została zrealizowana i w zw. z tym wciąż pozostaje on własnością m.st. Warszawy (a tym samym jego własnością są także wszystkie naniesienia znajdujące się na nim wraz z domem Pozwanych). Umowa dzierżawy zawarta na 29 lat, za kilka lat wygaśnie i wówczas Pozwani będą wyłącznie mieszkańcami komunalnymi bez żadnego tytułu prawnego do domu, za którego budowę zapłacili (formalnie już tymi mieszkańcami komunalnymi są, tyle że zarządcą budynków jest Spółdzielnia, nota 
bene działająca w tym zakresie bez żadnego umocowania prawnego). Reasumując, należy stwierdzić, że roszczenie pozwu stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 k.c., i tym samym nie korzysta z ochrony prawnej.
Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum.

Załączniki:
1) oświadczenie dot. kosztów zastępstwa procesowego wraz z fakturami.

11
E£


