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W uzupełnieniu mojego wniosku złożonego 13 grudnia 2017 proszę również 

o złożenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

V Ca 3322/15 wydanego dnia 23 listopada 2017 przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

Pisząc pierwotny wniosek nie dysponowałem pisemnym uzasadnieniem wyroku, 

który został sporządzony dopiero 17 kwietnia 2018 roku. Sprawa dotyczy 

identycznego stanu prawnego i faktycznego, a uzasadnienie wyroku jest zbliżone. 

Moje zarzuty dotyczące wyroku V Ca 3614/15 są identyczne w stosunku do wyroku 

V Ca 3322/15. 

Pomiędzy końcem roku 2017, a początkiem roku 2018 nastąpiła jednak 

zmiana orzecznictwa Sądu Okręgowego, co dodatkowo uzasadnia mój wniosek. 

Przykładem jest rozstrzygnięcie dotyczące identycznej sprawy mojego sąsiada. 

Wyrok V Ca 1223/16 oddalił powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ze 

względu na postanowienie Art. 5 kodeksu cywilnego :  

nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie 

działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawo i nie 

korzysta z ochrony. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku znalazły się mocne słowa (05:00 min): 

 [pozwani] stali się niewolnikami umowy zawartej w latach dziewięćdziesiątych, w związku z 

tym zasada, jaka wynika z Art. 4 i 6 prawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie odnosi się 

do sytuacji patologicznych, a taka ma miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. 

Sąd odniósł się także do ekspektatywy (05:58 min): 

Co do zasady tylko można stwierdzić, iż prawo które im przysługuje, czyli prawo 

ekspektatywy jest prawem zbywalnym ale nie można abstrahować od warunków rynkowych 

aglomeracji warszawskiej, iż takie prawo jest zbywalne tylko teoretycznie, albowiem pozwani 

w żaden sposób się z tego prawa nie mogą wyzbyć, sprzedać, przenieść się w inne miejsce, 
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aby tych kosztów nie ponosić.  

Sąd Okręgowy w niedawno opublikowanym pisemnym uzasadnieniu wyroku 

stwierdził ponadto: 

W ocenie Sądu Okręgowego uznać należało, iż w realiach niniejszego procesu żądanie 

powoda w zakresie narzucanych przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji podstawowej i 

funduszu remontowego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż zmierza w 

rzeczywistości do przerzucenia skutków niewłaściwej, a nawet sprzecznej z prawem 

działalności Spółdzielni na część mieszkańców osiedla, nie tylko nieponoszących 

odpowiedzialności za czynności podejmowane przez Spółdzielnię, ale także nie 

posiadających żadnych skutecznych środków ochrony prawnej, prowadzących do 

zrealizowania celu określonego w umowie z dnia 1 kwietnia 1998 r. [data zawarcia umowy ze 

spółdzielnią przez sąsiada]. W tym miejscu godzi się podkreślić, iż jak słusznie zauważył Sąd 

meriti mimo upływu dwóch dekad od zawarcia umowy z pozwanymi powodowej Spółdzielni 

nie przysługuje ani prawo własności ani użytkowania wieczystego gruntu, na którym 

wybudowała przedmiotowy budynek. Jednocześnie nie można pomijać, że Spółdzielnia nie 

wykazała by przysługiwało jej choćby roszczenie o przeniesienie własności łub ustanowienie 

wieczystego użytkowania gruntu. W dacie orzekania przez Sądy obydwu instancji powódka 

nie posiada więc nawet potencjalnych możliwości realizacji majątkowych roszczeń 

pozwanych i nie można nawet w przybliżeniu określić perspektywy kiedy roszczenia te 

zostaną zaspokojone. 

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż tak 

znaczny upływ czasu i brak podejmowania przez Spółdzielnię w tym okresie skutecznych 

działań w celu zrealizowania umowy, która wyrażała przecież statutowy i ustawowy ceł 

powołania i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej wskazuje na to, iż utrzymanie 

dotychczasowego stanu rzeczy leży wyłącznie w interesie powódki. Tymczasem pozwani 

zobligowani są do ponoszenia bardzo wysokich, w stosunku miesięcznym, kosztów 

eksploatacji podstawowej mimo, iż część nieruchomości określana jako tzw. mienie 

spółdzielni ma charakter drogi publicznej i należy podjąć działania w celu formalnego 

uregulowania statusu tej nieruchomości. Nadto z niekwestionowanej przez powódkę relacji 

pozwanych wynika, iż Spółdzielnia nigdy nie przeprowadzała ani nie refundowała kosztów 

remontu czy konserwacji domu jednorodzinnego, który zamieszkują pozwani, a w ramach 

zaliczki na fundusz remontowy pozwani zobowiązani są ponosić koszty takich prac 

prowadzonych w budynkach wielomieszkaniowych, a także w innych składnikach 

określanych jako mienie Spółdzielni. 

 W tym miejscu pragnę podkreślić, iż Sąd Okręgowy zobowiązał mojego 

sąsiada wyłącznie do pokrycia kosztów mediów zapewnianych przez dostawców 

zewnętrznych oraz podatków lokalnych, które to wydatki obliczałem samodzielnie i 

refundowałem spółdzielni. Ponadto mój towarzysz niedoli nie podnosił wszystkich 

argumentów, którymi próbowałem podważyć zasadność powództwa spółdzielni, a 

które Sąd Okręgowy w moich procesach przemilczał. Mam na myśli aspekty ściśle 

prawne dotyczące głównie nieskuteczności dokonania przydziału oraz faktu, że 

budynki wzniesione na gruncie dzierżawionym stanowią gminny zasób 

nieruchomości, co potwierdza załączona opinia prawna. Także pojecie ekspektatywy 

prawa odrębnej własności zostało bezpodstawnie potraktowane jako zobowiązanie 
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ponoszenia kosztów bieżącej działalności spółdzielni, chociaż w rzeczywistości 

oznacza jedynie zobowiązanie spółdzielni do przeniesienia na członka własności 

nieruchomości. 

Smaczku całej sprawie nadaje fakt, że orzekające w dotyczącym mojego 

sąsiada wyroku V Ca 1223/16 zarówno sędzia Bogusława Jarmołowicz-Łochańska 

jak i sędzia Dorota Walczyk wydały wyroki diametralnie odmienne w moich 

postępowaniach V Ca 3322/15 i V Ca 3614/15. 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 

W załączeniu: 

1. Uzasadnienie wyroku V Ca 3322/15 

2. Płyta z nagraniem ogłoszenia wyroku V Ca 1223/16 

3. Uzasadnienie wyroku V Ca 1223/16 

4. Opinia prawna 


