
Sygn. akt I ACa 620/19

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: 

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska 

Sędziowie: Beata Byszewska

Dagmara Olczak - Dąbrowska (spr.)
Protokolant: Konrad Stanilewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Warszawie 

na rozprawie
sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie 

przeciwko Zofii Maciejewskiej - Sarata i Zbigniewowi Saracie 

o zapłatę
na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt XXIV C 830/11

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i trzecim w ten 

sposób, że oddala powództwo o zapłatę kwoty 65.521,74 zł 
(sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 

siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 
3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty oraz ustala, że koszty procesu 

ponosi w całości Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą 

w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie 
referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

II. oddala apelację powódki;
III. zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w 

Warszawie na rzecz Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej - Saraty 

solidarnie kwotę 21.385 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta 

osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania 
apelacyjnego i postępowania kasacyjnego;



[V. zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w 

Warszawie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie kwotę 5006,05 zł (pięć tysięcy sześć złotych pięć groszy) 
tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb 

Państwa oraz kwotę 2773 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt 
trzy złote) na rzecz Skarbu Państwa -  Sądu Okręgowego w 

Warszawie tytułem zwrotu części nieuiszczonej przez pozwanych 

opłaty od apelacji, od obowiązku wniesienia której zostali zwolnieni.



Sygn. akt I ACa 620/19

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" w Warszawie wniosła o zasądzenie 

solidarnie od Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Saraty kwoty 91.078,13 zł. wraz z 

ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia zapłaty oraz kosztami 

postępowania tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego związanego z przysługującym 

pozwanym prawem do domu jednorodzinnego, która to kwota wynika z uchwały Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia 

ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i dokonanego w dniu 16 października 2001 

r. indywidualnego rozliczenia kosztów budowy domu jednorodzinnego pozwanych.

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo co do 

kwoty 65 521,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2001 r.; oddalił 

powództwo w pozostałej części i orzekł o kosztach postępowania.

Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich ocena 

prawna.

23 sierpnia 1997 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze" z siedzibą w 

Warszawie a Zbigniewem Saratą została zawarta umowa, zmieniona następnie aneksem z 

dnia 27 marca 2001 r., na mocy której Spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania, w 

ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Migdałowa I”, domku jednorodzinnego w 

Warszawie przy ul. Lanciego o powierzchni 195 m2, w tym poddasza użytkowego o pow. 50,54 

m2 oraz z garażem o pow. 48,23 mz , w zabudowie szeregowej w celu przejęcia tego domku 

przez nabywcę -  pozwanego na zasadzie spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. 

Koszt budowy domu ustalony został jako iloczyn powierzchni tego domu oraz kwoty 1.500 zł., 

z tym że koszt budowy poddasza użytkowego stanowić miał iloczyn jego całkowitej 

powierzchni oraz kwoty 750 zł. Koszt budowy podlegać miał waloryzacji wskaźnikiem wzrostu 

cen robót budowlano-montażowych publikowanym przez GUS oraz miał być powiększony o 

podatek VAT. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 i 3 umowy ostateczny koszt budowy miał zostać 

ustalony według rzeczywistego kosztu w ciągu czterech miesięcy od odbioru domu, zaś 

wynikająca z tego rozliczenia różnica w stosunku do wpłat wniesionych przez nabywcę miała 

być uregulowana odpowiednio przez nabywcę lub spółdzielnię w ciągu trzydziestu dni od daty 

ostatecznego rozliczenia.

W chwili podpisywania umowy z dnia 23 sierpnia 1997 r. pozwany Zbigniew Sarata nie 

był jeszcze członkiem powodowej Spółdzielni, zaś w chwili podpisania aneksu z dnia 27 marca 

2001 r. był już członkiem Spółdzielni.
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Uchwałą Nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r. Rada Nadzorcza powodowej 

Spółdzielni zatwierdziła rozliczenie zadania inwestycyjnego „Migdałowa I”, w ramach którego 

wybudowany został dom przeznaczony dla pozwanych.

Pismem z dnia 16 października 2001 r. Spółdzielnia poinformowała pozwanego 

Zbigniewa Saratę o dokonanym indywidualnym rozliczeniu wkładu za dom jednorodzinny 

pozwanego, wskazując należną do dopłaty kwotę w wysokości 101.708,95 zł. Rozliczenie to 

uwzględniało dokonaną przez powódkę korektę powierzchni domu jednorodzinnego 

pozwanych, zgodnie z którą dla potrzeb naliczania opłat przyjęto powierzchnię segmentu wraz 

z garażem liczoną w świetle tynków na 193,08 m2. Zobowiązano jednocześnie pozwanego do 

uiszczenia żądanej kwoty dopłaty do dnia 15 listopada 2001 r. Rozliczenie zostało doręczone 

pozwanemu Zbigniewowi Saracie w dniu 23 października 2001 r. W dniu 23 października 2001 

r. powódka dokonała korekty rozliczenia wkładu budowlanego za segment pozwanego i 

obniżyła należną kwotę dopłaty o koszty robót zaniechanych i robót dodatkowych. Ostatecznie 

jako kwotę należną do zapłaty przez pozwanego tytułem dopłaty do wkładu budowlanego 

pozwana wskazała kwotę 91.078,13 zł. Pismo to zostało doręczone pozwanemu w dniu 23 

października 2003 r,

W dniu 16 listopada 2001 r. Zbigniew Sarata w trybie postępowania 

wewnątrzspółdzielczego złożył odwołanie od uchwały w sprawie rozliczenia kosztów budowy 

zadania inwestycyjnego „Migdałowa I". Odwołanie to zostało wniesione przez pozwanego w 

czasie, gdy pomiędzy stronami toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie 

postępowanie w sprawie o sygn. akt III C 1154/00 z powództwa Zbigniewa Saraty przeciwko 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" o zwrot nadpłaty kwoty wkładu budowlanego.

Na podstawie opinii biegłej Marii Fuchs Sąd Okręgowy ustalił, że rzeczywisty koszt 

budowy domu jednorodzinnego pozwanych, z uwzględnieniem wartości garażu niższej w 

stosunku do pozostałych pomieszczeń mieszkalnych, wynosił 472.276,63 zł. Po odjęciu 

wpłaconego uprzednio przez pozwanego wkładu budowlanego w wysokości 406.754,63 zł. do 

uzupełnienia wkładu budowlanego pozostała kwota 65.521,74 zł.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało 

na częściowe uwzględnienie. Wyjaśnił, że łącząca strony umowa z dnia 23 sierpnia 1997 r. 

oparta była na przepisach ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. -  Prawo spółdzielcze (art. 

232 i nast.) w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia. Sąd odwołał się do art. 226 § 1 

oraz art. 208 § 1 prawa spółdzielczego, wskazując, że obowiązek poniesienia kosztów budowy 

w pełnej wysokości oznacza, że na zobowiązanym spoczywa obowiązek wpłaty na rzecz 

spółdzielni wkładu budowlanego, którego wysokość stanowi ekwiwalent otrzymanego lokalu. 

Kwota ta musi zatem wynikać z wszystkich nakładów, jakie zostały rzeczywiście poniesione w
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związku z budową danego lokalu (domu). Stwierdził, że zgodnie z art. 226 § 3 prawa 

spółdzielczego na członku spoczywał obowiązek uzupełnienia wniesionego wkładu 

budowlanego kwoty, która ostatecznie będzie odpowiadała pełnym i rzeczywistym kosztom 

wybudowania lokalu (domu). Tak też zostało to uregulowane w łączącej strony umowie z dnia 

23 sierpnia 1997 r. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że na pozwanym spoczywał obowiązek 

uiszczenia kwoty wkładu budowlanego w wysokości odpowiadającej kosztom wybudowania 

należącego do niego segmentu mieszkalnego, a z uwagi na okoliczność, że wpłacony przez 

pozwanego pierwotnie wkład budowlany nie był wystarczający do pokrycia tych kosztów w 

całości, spoczywał na nim obowiązek uzupełnienia wkładu.

Za ostateczny koszt budowy domu jednorodzinnego pozwanych o powierzchni 

użytkowej mierzonej w świetle wyprawionych ścian wynoszącej 193,08 m2 Sąd pierwszej 

instancji uznał kwotę 472.276,63 zł. Kwota ta uwzględnia okoliczność, iż powierzchnię 

użytkową mieszkania stanowi część całkowitej powierzchni i wynosi 177,48 m2, zaś pozostałe 

15,60 m2 z stanowiła powierzchnię garażu, którego koszty budowy są niższe niż części 

mieszkalnej. W ocenie Sądu zasadnym było zastosowanie wariantu biegłej liczonego według 

powierzchni rzeczywistej lokalu z uwzględnieniem różnic w kosztach budowy garażu. Na koszt 

budowy segmentu pozwanych nie pozostawała bez wpływu także okoliczność, iż budowa 

garażu wymagała niższych nakładów, dlatego też ta część kosztów budowy domu nie mogła 

być taka, jak pozostała część mieszkalna. Po odjęciu wpłaconego uprzednio przez pozwanego 

wkładu budowlanego w wysokości 406.754,63 zł do uzupełnienia wkładu budowlanego 

pozostawała kwota 65.521,74 zł. Taką też kwotę zasądził od pozwanych na rzecz powodowej 

Spółdzielni. O odsetkach Sąd Okręgowy rozstrzygnął na podstawie art. 481 k.c., przyjmując 

za datę początkową ich naliczania dzień 16 listopada 2001 roku. Wyjaśnił, że powódka 

poinformowała pozwanych o dokonaniu indywidualnego rozliczenia inwestycji pismem z dnia 

16 października 2001 r. i wezwała ich do uzupełnienia wkładu budowlanego w terminie do dnia 

15 listopada 2001 r. Sąd ten uznał, że wraz z doręczeniem pozwanym wezwania z dnia 16 

października 2001 r. pozwani dowiedzieli się o roszczeniu powódki i wraz z upływem 

wskazanego w wezwaniu terminu pozostawali w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.

Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwanych zarzutu 

przedawnienia roszczenia. Przywołał treść art. 117 § 2 k.c. i art. 118 k.c. i nie zgodził się ze 

stanowiskiem pozwanych, że roszczenie powódki wiązało się z prowadzoną przez nią 

działalnością gospodarczą i powinno być objęte trzyletnim terminem przedawnienia. Wyjaśnił, 

że zawarta między stronami umowa dotyczyła statutowej działalności powodowej Spółdzielni, 

jaką było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Takie działania spółdzielni nie 

były nastawione na uzyskanie zysków. Nie miały charakteru zarobkowego, jaki wiąże się z 

czynnościami podejmowanymi w ramach działalności gospodarczej. Tym samym roszczenie
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dochodzone przez powódkę nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i 

nie miał do niego zastosowania trzyletni termin przedawnienia, lecz termin dziesięcioletni. 

Powództwo zaś w sprawie niniejszej zostało wniesione przed upływem tego terminu. O 

kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c.

Wyrok został zaskarżony apelacjami przez obie strony.

Pozwani w apelacji obejmującej zakresem zaskarżenia wyrok w części uwzględniającej 

powództwo oraz orzekającej o kosztach procesu zarzucili naruszenie przepisów prawa 

materialnego -  art. 117 i art. 118 k.c., art. 481 k.c., art. 65 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. oraz art. 

226 § 1 i 3 prawa spółdzielczego; naruszenie prawa procesowego -  art. 233 § 1, art. 217, art. 

162 i art. 328 § 2 k.p.c. oraz zgłosili zarzut przedawnienia części odsetek ustawowych. Wnieśli 

o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów 

procesu za obie instancje ewentualnie o jego uchylenie w tej części i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Powódka zaskarżyła apelacją wyrok Sądu Okręgowego w części oddalającej 

powództwo, podnosząc zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c., nierozpoznania istoty sprawy oraz 

naruszenie prawa materialnego -  art. 226 prawa spółdzielczego oraz art. 65 k.c. Domagała 

się zmiany zaskarżonego wyroku i uwzględnienia powództwa w całości oraz zasądzenia 

kosztów procesu ewentualnie wnosiła o jego uchylenie w zaskarżonej części i przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 26 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt I 
ACa 1629/13 zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i trzecim w ten sposób, że 

oddalił powództwo o zapłatę kwoty 65 521,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 

16 listopada 2001 r., oddalił apelację powódki oraz rozstrzygnął o kosztach 

postępowania apelacyjnego. Przyjął, że roszczenie powódki jako związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przedawnia się z upływem 3 lat i w związku ze zgłoszonym przez 

pozwanych zarzutem przedawnienia powództwo powinno zostać oddalone.

Na skutek skargi kasacyjnej powodowej Spółdzielni wyrokiem z dnia 17 grudnia 

2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2014 

r. i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o 

kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy nie podzielił oceny prawnej Sądu 

drugiej instancji co do terminu przedawnienia roszczenia powódki, przedstawiając wykładnię 

art. 118 k.c. oraz art. 226 § 3 w zw. z art. 226 § 1 i art. 208 § 1 prawa spółdzielczego, według 

której roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o dopłatę do wkładu budowalnego nie jest 

roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego przedawnia się 

w terminie 10-letnim.
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Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 20 

listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt V ACa 31/17 zmienił zaskarżony wyrok:

-w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę 

odsetek ustawowych od kwoty 65 521,74 zł za okres od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia 

02 czerwca 2008 r.

- w punkcie drugim częściowo w ten sposób, że zasądził solidarnie od Zbigniewa 

Saraty i Zofii Maciejewskiej - Saraty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" 

w Warszawie kwotę 16.161,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 03 czerwca 2008 r. do 

dnia zapłaty;

- w punkcie trzecim w ten sposób, że rozdzielił stosunkowo między stronami 

koszty procesu w ten sposób, że pozwani są zobowiązani solidarnie do poniesienia 

kosztów procesu w 90% a powód w 10%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych 

kosztów referendarzowi sądowemu; oddalił apelację powódki i apelację pozwanych w 

pozostałym zakresie oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania apelacyjnego.

Na skutek skargi kasacyjnej pozwanych Sąd Najwyższy wyrokiem z 26 września 

2019 r., sygn. akt I CSK 378/18 uchylił zaskarżony wyrok w  punkcie pierwszym w  

zakresie uwzględniającym powództwo, orzekającym o kosztach procesu, w punkcie 

drugim oddalającym apelację pozwanych, w punkcie trzecim i w tym zakresie sprawę 

przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i 
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. W uzasadnieniu wyjaśniono, że w 

uchwale składu siedmiu sędziów z 9 marca 2017 r. (III CZP 69/16, OSNC 2017, nr 11, poz. 

121) Sąd Najwyższy dokonał odmiennej niż w wyroku kasacyjnym, który zapadł w 

rozpoznawanej sprawie, kwalifikacji roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie 

przez jej członka wkładu, przyjmując że jest ono związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 lat (art. 118 k.c.). Sąd Najwyższy podkreślił, że 

związanie wykładnią prawa na podstawie art. 398 20 k.p.c. nie jest bezwzględne, gdy inna 

wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego, której nadano moc zasady 

prawnej. Wprawdzie uchwale z 9 marca 2017 r. w sprawie III CZP 69/16 nie nadano mocy 

zasady prawnej, niemniej jednak, jak podkreślił Sąd Najwyższy, dla adresata prawa ważna 

jest jednolitość orzecznictwa. Chodzi więc o wykładnię i stosowanie prawa, które powinny być 

jednakowe w takich samych stanach faktycznych i prawnych. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, 

że w odniesieniu do sąsiadów skarżących, którzy również inwestowali w ramach budowy 

sąsiednich segmentów, oddalono roszczenia powódki o uzupełnienie wkładu budowalnego z 

powołaniem się na uchwałę z 9 marca 2017 r. W tej sytuacji uznał, że należy przyjąć dokonaną 

w tej uchwale kwalifikację roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez członka
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wkładu. Jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia 

się z upływem 3 lat (art. 118 k.c.). Sąd Najwyższy odwołał się do argumentacji przedstawionej 

w uzasadnieniu uchwały z 9 marca 2017 r. na poparcie tego stanowiska. Dodał, że roszczenie 

spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie wkładu budowainego wywodzone jest ze stosunku 

kontraktowego pochodzącego ze stosunku członkostwa. Może ono przysługiwać także w 

stosunku do osoby niebędącej członkiem spółdzielni mieszkaniowej, której w chwili 

dokonywania rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 177 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanych jest usprawiedliwiona, natomiast apelacja powódki nie zasługuje 

na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 39820 k.p.c. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest 

wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. W  związku z dwukrotnym 

uchyleniem wyroków Sądu drugiej instancji przez Sąd Najwyższy wyrokami z 17 grudnia 2015 

r. i 26 września 2019 r., u podstaw których legła odmienna wykładnia prawa, Sąd Apelacyjny 

przyjął związanie wykładnią przedstawioną w ostatnim rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego. 

Adresatem normy prawnej, zrekonstruowanej na podstawie art. 39820 k.p.c. jest bowiem sąd, 

któremu sprawa została przekazana, a więc ten sąd, który sprawę rozpoznaje ponownie w 

związku z kasatoryjnym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jest on w związku z tym 

zobowiązany do oparcia swojego rozstrzygnięcia na wiążącej wykładni prawa przedstawionej 

przez Sąd Najwyższy.

Podzielając stanowisko wyrażone w uchwale z 9 marca 2017 r. (III CZP 69/16), Sąd 

Najwyższy w wyroku z 26 września 2019 r. przyjął, że roszczenie spółdzielni mieszkaniowej

0 uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.). W uzasadnieniu 

powołanej uchwały wyjaśniono, że spółdzielnia mieszkaniowa jest korporacją, która w interesie 

swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (art. 1 § 1 prawa spółdzielczego 

w związku z art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Prowadzenie działalności 

gospodarczej jest obligatoryjne, co odróżnia spółdzielnię od innych organizacji o charakterze 

zrzeszeniowym, które mogą, lecz nie muszą prowadzić działalności gospodarczej (art. 114 §

1 pkt 3 i art. 115 prawa spółdzielczego). Spółdzielnia, prowadząc we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, ma status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c. Wprawdzie 

spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności zarobkowej, jednak nieosiąganie zysku 

wynika z charakteru realizowanych przez nią zadań i ustawowo określonego celu działalności. 

Te argumenty miały decydujące znaczenie dla przyjęcia przez Sąd Najwyższy, że
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prowadzenie działalności gospodarczej jest podstawowym przedmiotem działania spółdzielni 

mieszkaniowej, celem i racją jej bytu prawnego, co należy uwzględnić także przy stosowaniu 

art. 118 k.c. W konsekwencji w uchwale z 9 marca 2017 r. Sąd Najwyższy przyjął, że 

zawieranie z członkami umów o budowę dla nich lokali mieszkalnych oraz spory powstające 

na tle tych umów dotyczące uzupełnienia wkładu budowlanego pozostają w bezpośrednim 

związku z prowadzeniem przez spółdzielnię mieszkaniową działalności gospodarczej, 

polegającej na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków. Implikuje to konieczność 

przyjęcia, że termin przedawnienia roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie 

wkładu budowlanego jest trzyletni, a nie dziesięcioletni (art. 118 k.c.).

Mając na uwadze przytoczoną argumentację, Sąd Apelacyjny uznał apelację 

pozwanych za usprawiedliwioną. Dochodzone przez powódkę roszczenie o uzupełnienie 

wkładu budowlanego stało się wymagalne w dniu 15 listopada 2001 r.p a więc uległo 

przedawnieniu z dniem 15 listopada 2004 r., a zatem wytoczenie powództwa w dniu 2 czerwca 

2011 r. i podniesienie przez pozwanych zarzutu przedawnienia musi prowadzić do oddalenia 

powództwa. Skoro zarzut przedawnienia zgłoszony przez pozwanych okazał się skuteczny, 

zbędne było odnoszenie się do pozostałych zarzutów ich apelacji.

Jedynie ubocznie należy dodać, że nawet gdyby termin przedawnienia nie upłynął, to 

dochodzone przez powódkę roszczenie wymagałoby oceny w aspekcie art. 5 k.c. Z uwagi na 

braku tytułu prawnego powódki do gruntu, na którym wybudowała domy jednorodzinne, nie 

doszło do skutecznego ustanowienia na rzecz pozwanych spółdzielczego własnościowego 

prawa do domu jednorodzinnego. Pozwanym przysługuje jedynie ekspektatywa ustanowienia 

tego prawa (tak też Sąd Najwyższy w uchwale z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, Legalis). W 

tej sytuacji dochodzenie przez powódkę dopłaty do wkładu budowalnego należałoby ocenić 

jako nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i 

trzecim w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę kwoty 65.521,74 zł wraz z odsetkami 

ustawowymi od dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty oraz ustalił, że koszty procesu ponosi 

w całości Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie, pozostawiając 

ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie 

(art. 386 § 1 k.p.c.). Należy wyjaśnić, że powództwo w zakresie odsetek ustawowych od kwoty 

65 521,74 zł za okres od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia 02 czerwca 2008 r. zostało 

prawomocnie oddalone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2017 

r., sygn. akt V ACa 31/17, a wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2019 r. uchylił to 

rozstrzygnięcie w punkcie pierwszym tylko w zakresie uwzględniającym powództwo.
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Apelacja powódki z uwagi na przedawnienie roszczenia była pozbawiona (art. 386 

§ 1 k.p.c.). usprawiedliwionych podstaw i została oddalona (art. 385 k.p.c.).

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie 98 § 1 i 3 k.p.c., 

uwzględniając wniosek pozwanych o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 

odpowiadającej podwójnej stawce minimalnej z uwagi na znaczny nakład pracy zawodowego 

pełnomocnika związany z uzupełnieniem postępowania dowodowego w postępowaniu przed 

Sądem Apelacyjnym, dwukrotną reprezentacją strony pozwanej przed Sądem Najwyższym 

oraz sporządzeniem skargi kasacyjnej, co wynikało z zawiłości sprawy pod względem 

prawnym i faktycznym. Na kwotę 21385 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego 

i kasacyjnego złożyły się następujące wydatki poniesione przez pozwanych: opłata od apelacji 

1000 zł, opłata od skargi kasacyjnej 4085 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu 

apelacyjnym w kwocie 7200 zł (§ 6 pkt 6 w zw. z §13 ust. 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz.U.2013, 

poz. 1461), kwota 9100 zł tytułem kosztów zastępstwa w postępowaniu kasacyjnym (§ 2 pkt 6 

w zw. z §10 ust.4 pkt 1 i §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 

2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Dz.U. 2017, poz. 1797)

W  punkcie IV wyroku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016, poz. 623, ze.zm) w zw. z art. 98 k.p.c. Sąd 

Apelacyjny zasądził od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie na 

rzecz Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Warszawie kwotę 5006,05 zł tytułem zwrotu 

wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa na poczet wynagrodzenia biegłych 

oraz kwotę 2773 zł na rzecz Skarbu Państwa -  Sądu Okręgowego w Warszawie tytułem 

zwrotu części nieuiszczonej przez pozwanych opłaty od apelacji, od obowiązku wniesienia

której zostali zwolnieni.


