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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny 

w składzie:
Przewodnicząca SSO Katarzyna Bojańczyk 

Protokolant Karolina Rozbicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej ..Przy Metrze” z siedzibą w

Warszawie

przeciwko

o zapłatę

I. powództwo oddala;

II. nakazuje Skarbowi Państwa -  Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie 

zwrócić Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w 

Warszawie kwotę 2.000 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na 

wynagrodzenie biegłego.
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■ '' Sygn. akt XXIV C 547/11

•* '• UZASADNIENIE
• y  .  i

V Pozwem z dnia 7 lutego 201 lr. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” domagała

■ 'się orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym zapłaty na jej rzecz

solidarnie od kwoty 89.611.89 zł

wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia 

zapłaty oraz zasądzenia solidarnie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż dnia 1 kwietnia 1998 r. zawarła z 

pozwanym umowę nr 239 o budowę domu jednorodzinnego wraz

z garażem w zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9 w Warszawie w ramach inwestycji 

„MIGDAŁOWA I”. W § 11 ust. 2 i 3 umowy strony przewidziały, iż ostateczny koszt 

budowy ww. domu jednorodzinnego zostanie ustalony wg kosztu rzeczywistego, a różnica 

między wkładem budowlanym wniesionym przez pozwanego, a kosztem rzeczywistym 

zostanie przez pozwanego uregulowana w ciągu 30 dni od daty ostatecznego rozliczenia 

inwestycji przez powódkę. Dnia 10 września 2001 r. uchwała nr 47/2001 Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” zatwierdziła ostatecznie rozliczenie inwestycji 

„MIGDAŁOWA 1”. a 16 października 2001 r. dokonała indywidualnego rozliczenia kosztów 

budowy domu pozwanych. Zgodnie z ww. rozliczeniem pozwani zobowiązani byli do 

wniesienia dopłaty do wkładu budowlanego w wysokości 96.056,81 zł w terminie do 15 

listopada 2001 r. Pozwana podała, że skoro opisane wyżej spółdzielcze własnościowe prawo 

do domu jednorodzinnego pozostaje we współposiadaniu pozwanych na zasadzie małżeńskiej 

wspólności ustawowej, zobowiązaną do uzupełnienia wkładu budowlanego w wysokości 

dochodzonej niniejszym pozwem jest również pozwana

Pismem z dnia 5 maja 2004 r. powódka dokonała korekty rozliczenia i ograniczyła roszczenie 

do kwoty 89.611.89 zł. Mimo skierowanego przez powódkę przedsądowego wezwania do 

zapłaty z dnia 2 września 2005 r. pozwani nie uczynili zadość żądaniu.

Dnia 24 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w 

-...„postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu (k. 48). Od powyższego nakazu 

pozwani dnia 3 czerwca 201 lr. wnieśli sprzeciw, w którym wnosili o oddalenie powództwa w 

'ćąłóścl oraz zasądzenie od powódki na ich rzecz kosztów' procesu.
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Uzasadniając swoje stanowisko pozwani wskazali, iż zgodnie z umową z dnia U 

kwietnia 1998 r. powódka zobowiązana była do przeniesienia na pozwanych prawa 

użytkowania wieczystego lub prawa własności działki gruntu, użytej pod inwestycję otiaz 

prawa własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Pozwani podnieśli, iz. 

powódka nie wykonała żadnego z powyższych zobowiązań umownych, w szczególności nie 

wykonała domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym, a także nie ustanowiła na rzecz pozwanych ograniczonego prawa 

rzeczowego w postaci własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego. Powódce przysługuje 

do nieruchomości prawo dzierżawy, nie zaś prawo własności czy użytkowania wieczystego. 

Pozwani zarzucili powódce ponadto, iż nie rozliczyła inwestycji w sposób przewidziany w 

umowie, a przedstawione po upływie terminów umownych wyliczenie było błędne; działając 

niegospodarnie, sama doprowadziła do wzrostu kosztów' budowy domu ponad deklarowaną w 

umowie kwotę; roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, w związku z czym cena 

końcowa powinna zostać obniżona. Ponadto pozwani podnieśli zarzut przedawnienia 

roszczeń powódki w całości (sprzeciw od nakazu zapłaty: k. 55 -  58).

W piśmie procesowym z dnia 19 sierpnia 2011 r. (k. 216 -  221) powódka podtrzymała 

dotychczasowe stanowisko w sprawie. Spółdzielnia podniosła, że decydującym do powstania 

ograniczonego prawa rzeczowego był sam fakt wydania przydziału członkowi przez 

spółdzielnię, przepisy ustawy' Prawo spółdzielcze nie wskazywały natomiast jakim tytułem 

prawnym do gruntu musiała legitymować się spółdzielnia przy realizacji inwestycji. Powódka 

zaprzeczyła również twierdzeniom pozwanych, jakoby inwestycja została wykonana jako 

lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym, nie zaś jako dom jednorodzinny w 

zabudowie szeregowej. Na ww. okoliczność powódka wniosła o dopuszczenie dowodu z 

opinii biegłego. W dalszej części pisma powódka podniosła, iż błędne jest twierdzenie 

pozwanych, że uchwała Rady Nadzorczej nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r. nie ma 

przymiotu uchwały ostatecznej. Zgodnie bowiem z obowiązującymi w Spółdzielni 

unormowaniami rozliczanie kosztów budowy należało do kompetencji Zarządu Spółdzielni, a 

zatwierdzenie tych kosztów do Rady Nadzorczej.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: -

Dnia 1 kwietnia 1998 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową •

..Przy Metrze’’ z siedzibą w Warszawie umowę nr 239 o budowę domu jednorodzinnego wraź 

z garażem w zabudowie szeregowej na działce ewid. nr 4 z obrębu 1-11-05, położonej przy.



ul.' Lanciego w Warszawie. Zgodnie z § 6 umowy przydział domu jednorodzinnego -  na 

. jyanirikaeh własnościowego prawa do lokalu -  nastąpić miał po wpłaceniu przez Nabywcę 

kwot pełnego wkładu budowlanego. Po dokonaniu przydziału oraz przeprowadzeniu 

-ostatecznego rozliczenia kosztów budowy Spółdzielnia zobowiązana była przenieść na 

'" pozwanego własność przydzielonego domu wraz z prawem do działki (§ 7 pkt. 1) (umowa z 1 

kwietnia 1998 r.: k. 10 - 16).

Pozwani zapłacili na rzecz powódki kwutę 345.887,11 zł tytułem wkładu 

budowlanego (okoliczność bezsporna).

Dnia 26 października 2000 r. powodowa Spółdzielnia wystawiła dokument 

adresowany do , zatytułowany „Przydział domu jednorodzinnego w

zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych” (k. 17).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” włada nieruchomością, na której została 

zrealizowana sporna inwestycja na podstawie umowy dzierżawy, zawartej dnia 2 października 

1997 r. z Gminą Warszawa -  Ursynów na okres 29 lat. Obecnie właścicielem nieruchomości 

jest m.st. Warszawa (akt notarialny rep. A Nr 13556/97: k. 267 -  269, wypis i wyrys z rejestru 

gruntów: k. 280.281).

Sąd Okręgowy zważył, co następu je:

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest 

ograniczonym prawem rzeczowym. Zgodnie z art. 244 § 1 k.c., w brzmieniu obowiązującym 

na dzień 1 kwietnia 1998 r. (tj. w dacie zawarcia umowy przez powódkę i pozwanego ad. 1) 

ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka. W myśl § 2 

powołanego przepisu własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 

oraz hipotekę regulują odrębne przepisy. Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1804) 

dokonano korekty katalogu ograniczonych praw' rzeczowych. Zmiana przepisu polegała na 

' zastąpieniu dotychczasowych trzech spółdzielczych praw do lokali, tj. własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i 

prawa .do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jedną nazwą - spółdzielcze
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własnościowe prawo do lokalu. Zgodnie z treścią art. 10 ustawy nowelizującej, istniejące w . - 

dniu 14 stycznia 2003 r. własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, ;v\- 

spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego, w tym garażu, oraz prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej stają się spółdzielczymi własnościowymi 

prawami do lokalu, o których mowa w rozdziale 21 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o' . 

spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222).

Przepisami odrębnymi regulującymi status prawa do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej w dacie zawierania umowy z 1 kwietnia 1998 r. były przepisy 

ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 1995 r. nr 54 poz. 288, 

ze zm.; dalej jako: Prawo Spółdzielcze).

Zgodnie z art. 213 § 1 Prawa spółdzielczego (rozdział 2, oddział 1) (w brzmieniu 

obowiązującym na dzień 1 kwietnia 1998 r.) w budynkach stanowiących własność spółdzielni 

mieszkaniowej członkom przysługiwało prawo używania przydzielonych im lokali 

mieszkalnych o powierzchni odpowiadającej wysokości wkładu mieszkaniowego lub 

budowlanego i innym kryteriom określonym w statucie (spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego). Dalej powyższy przepis precyzował, iż członek spółdzielni mieszkaniowej w 

zależności od rodzaju wniesionego wkładu mógł uzyskać lokatorskie, bądź własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu (§ 2), które powstawało z chwilą przydziału lokalu (§ 3). 

Rozdział 3. Prawa spółdzielczego regulował prawo do domów jednorodzinnych i lokali 

mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków. Zgodnie z 

art. 232 § 4 powołanej ustaw}' do prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdziału 2 

oddziału 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Kluczowy dla rozpoznania niniejszej sprawy jest przepis art. 213 § 1 Prawa 

spółdzielczego stanowiący, iż spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje członkom spółdzielni 

mieszkaniowej w budynkach stanowiących jej własność. Prawo do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej (obecnie: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) jako 

ograniczone prawo rzeczowe może obciążać wyłącznie nieruchomość spółdzielni. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 2002 r„ III CZP 11/02 (OSNC 2002/12/147) wskazał, 

że spółdzielnia tylko wtedy może ustanowić własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, gdy 

będzie się legitymowała statusem właściciela budynku. Skoro spółdzielcze własnościowe" 7) '

prawe do lokalu należy do „praw' na rzeczy cudzej” a rzeczą cudzą jest w tym wypadku.-,
: k *

budynek mieszkalny, spółdzielnia musi być właścicielką budynku, w którym ma zostać, .-t
• ' :‘3.
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ustanowione to prawo. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może powstać zatem

- domu jednorodzinnego, jak i w chwili zamknięcia rozprawy, do gruntu na którym 

realizowana była inwestycja powódce przysługiwało jedynie prawo dzierżawy. W tym stanie 

rzeczy, w ocenie Sądu, umowę z 1 kwietnia 1998 r. zawartą między powódką a pozwanym 

ad. 1 należy uznać za nieważną. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z 

ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis 

przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W § 1 ust. 3 umowy z 1 kwietnia 

1998 r. powodowa Spółdzielnia zobowiązała się do realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na wybudowaniu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „w celu 

przejęcia tych domów' przez Nabywców -  na zasadzie spółdzielczego prawa do domów 

jednorodzinnych". W § 6 umowy strony ustaliły, że przydział domu jednorodzinnego wraz z 

garażem (opisanego w § 2) nastąpi na warunkach własnościowego prawa do lokalu. W myśl § 

7 ust. 1 umowy, po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych oraz przeprowadzenia 

ostatecznego rozliczenia kosztów budowy -  Spółdzielnia przenosi na członków własność 

przydzielonych domów wraz z prawami do działek. W przekonaniu Sądu. w sytuacji, w której 

powódka nie dysponowała odpowiednim tytułem prawnym do gruntu, na którym miała zostać 

zrealizowana przedmiotowa inwestycja (tzn. prawem własności lub użytkowania 

wieczystego), nie była ona uprawniona do zawarcia powyższej umowy. Umowa ta jest 

sprzeczna z przepisami Prawa Spółdzielczego, w szczególności przepisami art. 232 i n. oraz 

art. 213. W chwili zawierania umowy było oczywiste, że Spółdzielnia nie jest w stanie spełnić 

świadczeń, do których się zobowiązała tj. ustanowić na rzecz, pozwanego spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu (prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej) ani przenieść na niego własności domu wraz z prawem do działki -  za 

uznaniem umowy za nieważną przemawia zatem dodatkowo przepis art. 387 k.c. Powódka 

twierdzi wprawdzie, że dokonała na rzecz pozwanego przydziału domu jednorodzinnego wraz 

’ ' ’ ’ 203,74 nr, zlokalizowany na działce o powierzchni 185

\

wyłącznie w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym własność spółdzielni, bądź
ł •

oddajnym jej w użytkowanie wieczyste.

, V Bezspornym w sprawie jest, że zarówno w chwili zawierania umowy , o wybudowanie

. Lanciego 9 (k. 17) -  jednak przydział ten również



należy uznać za nieważny, skoro powódka nie jest właścicielką przedmiotowego budynku, 

(por. wyrok SN z. dnia 3 kwietnia 2001 r.. I CKN 366/00, Lex nr 1168428). / , / v

Dla porządku wskazać należy, iż stan bezwzględnej nieważności brany jest pod uwagę' 

przez Sąd z urzędu (uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05, OSNC 2006/4/63^.; 

Nie było zatem konieczności podnoszenia przez strony twierdzeń i wniosków w tej kwestii.

Powódka domagała się od pozwanych zapłaty kwoty 89.611,81 zł z tytułu uzupełnienia 

wkładu budowlanego, powołując się na umowę z 1 kwietnia 1998 r. Powódka nie podała 

innych podstaw faktycznych swego żądania. W ocenie Sądu, skoro umowa z 1 kwietnia 1998 

r. jest nieważna, po stronie pozwanego ad. 1 nie powstał obowiązek zapłaty wkładu 

budowlanego na rzecz Spółdzielni (pozwana ad. 2 nie była stroną tej umowy). Z konstrukcji 

przedmiotowej umowy oraz z przepisów Prawa Spółdzielczego (art. 213 § 2 w zw. z art. 232 

§ 4) wynika, że obowiązek zapłaty wkładu budowlanego jest świadczeniem wzajemnym 

nabywcy odpowiadającym świadczeniu Spółdzielni w postaci ustanowienia spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu. Skoro umowa z 1 kwietnia 1998 r. jest nieważna, zaś 

ustanowienie przez powódkę na rzecz pozwanego spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu jest świadczeniem niemożliwym (ze względu na brak odpowiedniego tytułu prawnego 

do nieruchomości), po stronie pozwanego ad. 1 nie powstał obowiązek zapłaty na rzecz 

Spółdzielni wkładu budowlanego. Tym bardziej obowiązek ten nie obciąża pozwanej ad. 2, 

która nie była stroną umowy.

Odnosząc się zaś do wniosku strony powodowej z dnia 19 sierpnia 201 lr. o dopuszczenie 

dowodu z opinii biegłego ds. rozliczeń inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych, wobec 

stwierdzenia przez Sąd nieważności bezwzględnej umowy, z której powód wywodzi 

roszczenie, ustalenie kosztów inwestycji nic miało znaczenia dla rozstrzygnięcia. Dlatego Sąd 

oddalił ww. wniosek dowodowy. Wobec powyższego Sąd nakazał Skarbowi Państwa zwrot 

powódce kwoty 2.000 zt tytułem niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie biegłego -  na 

podstawie art. 84 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 90 poz. 594, ze zm.).

Z tych przyczyn Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.
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