
O P I N I A  B I E G Ł E G O
u z u p e ł n i a j ą c a  

do opinii z dnia 09 marca 2021 r.

w sprawie o sygn. akt II C 2534/20
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
II Wydział Cywilny
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie 

przeciwko Zbigniewowi Sarata. Zofii Maciejewskiej-Sarata

o zapłatę

sporządzona przez
biegłego sądowego
mgr Wiesława Zwolińskiego

Warszawa, dnia 26 lipca 2021 r.



1. Formalnoprawna podstawa opracowania.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział 

Cywilny, z dnia 19 maja 2021 r.

2. Przedmiot opinii.

Celem sporządzenia opinii było:

Odniesienie się do zarzutów i uwag skierowanych do opinii z dnia 09 marca 2021 r., 

w piśmie pozwanego z dnia 24 kwietnia 2021 r.

3. Podstawy faktyczne opinii.

• Opinia z dnia 09 marca 2021 r.

• Pismo pozwanego z dnia 24 kwietnia 2021 r.
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4. Stanowisko wobec zgłoszonych uwag.

Celem sporządzenia opinii z dnia 09 marca 2021 r. było:

a) ustalenie prawidłowości dokonanego przez powodową Spółdzielnię naliczenia opłat 

obciążających pozwanych (z rozbiciem należności za poszczególne miesiące) -  

na podstawie oryginałów dokumentacji księgowej, rachunkowej i oryginałów uchwał 

organów Spółdzielni, które zostaną udostępnione biegłemu w siedzibie Spółdzielni na jego 

żądanie,

b) ustalenie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódkę w okresie 

od listopada 2014 r. do lipca 2015 r., związanych z utrzymaniem i eksploatacją segmentu 

przy ul. Lanciego 9 B w Warszawie (z rozbiciem należności za poszczególne miesiące),

c) ustalenie, czy powódka w w/w okresie stosowała zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. przenoszenia kosztu/przychodu danego roku 

rozliczeniowego na rozliczenie w roku następnym.

Opinia z dnia 09 marca 2021 r. przygotowana została na podstawie dokumentów 

znajdujących się w aktach sprawy a także dokumentów udostępnionych przez powódkę, 

wśród których znajdowały się m.in. sprawozdania finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przy Metrze” za okresy: 01.01.2013 -  31.12.2013 r. oraz 01.01.2014 -  31.12.2014 r., 

Opinie niezależnych biegłych rewidentów oraz Raporty z badania sprawozdań 

finansowych SM „Przy Metrze” za okresy: 1 stycznia 2013 r. -  31 grudnia 2013 r. oraz 

1 stycznia 2014 r. -  31 grudnia 2014 r., a także Protokół z lustracji ustawowej SM „Przy 

Metrze” za okres: 01.01.2013 r. -  31.12.2015 r.

Powyższe pozwala uznać, iż stwierdzenie wyrażone w piśmie pozwanego, iż „biegły (...) 

sporządził fałszywą opinię co jest w czasie jej sporządzenia przestępstwem ...” jest 

zarzutem absurdalnym a przedstawione oczekiwanie „sprostowania fałszywej opinii przed 

rozstrzygnięciem sprawy'” należy odebrać jako próbę wymuszenia na opiniującym oceny 

faktów i zdarzeń w sposób korzystny dla pozwanego.

W swoim piśmie z dnia 24 kwietnia 2021 r. pozwany przedstawia kwestie dotyczące 

dwóch różnych postępowań toczących się przed Sądem, przy czym niezmienne pozostają 

strony postępowań, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” oraz Zbigniew Sarata
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i Zofia Maciejewska-Sarata. Przytoczone w piśmie kwestie utrudniają jego zrozumienie 

zwłaszcza, iż w części odnoszą się do zdarzeń mających miejsce w zupełnie innych 

okolicznościach. Przywołane w piśmie zawiadomienie o terminie wizyty w Spółdzielni 

nie ma żadnego związku z postępowaniem w sprawie o sygn. II C 2534/20 a związane było 

z treścią postanowienia Sądu w sprawie I C 1486/18 prowadzonej przed Sądem 

Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny. Faktem jest, 

iż pozwany usiłował nawiązać z opiniującym kontakt poza sądowy i przedstawić 

informacje mające w jego rozumieniu znaczenie dla sprawy. Kwestia ta poruszona została 

w trakcie rozprawy sądowej i zarówno przez stronę powodową jak i Sąd zwrócona została 

uwaga, iż dokumenty które pozwany zamierzał przedstawić jako dowody w sprawie 

powinny zostać przedstawione do akt sprawy -  co nie nastąpiło do czasu rozprawy, 

w której opiniujący uczestniczył i składał ustne wyjaśnienia.

Odnośnie zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2021 r. stwierdzić należy 

co następuje.

Jako najważniejsze zarzuty wymieniono:

„1. Biegły poświadczył nieprawdę. Ani mnie, ani mojej żonie nie przysługuje i nigdy nie 

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego ...”.

Obecnie opiniujący nie dysponuje aktami sprawy, jednak na podstawie zapisów 

dokonanych w opinii z dnia 09 marca 2021 r. przywołać można treść dokumentów 

stanowiących karty nr 7 i 8 akt sprawy. Dokumentami tymi są: „Przydział domu 

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych”, na podstawie 

treści którego stwierdzić można, iż przydział na warunkach spółdzielczego 

własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nastąpił z datą 

20.04.2001 r. Z treści drugiego dokumentu mającego charakter zobowiązania wynika, 

iż pozwany przyjął na siebie m.in. obowiązek wnoszenia opłat z góry do 10-dnia każdego 

miesiąca.

Jeśli pozwany uważa, że dokumenty te nie są prawdziwe a podpis złożony przez 

pozwanego nie jest jego podpisem, to w ocenie opiniującego kwestia ta wymaga 
rozstrzygnięcia w zupełnie innym trybie.

„2. Biegły poświadczył także nieprawdę w innej sprawie. Nieruchomość nie pozostaje 

w zasobach SM „Przy Metrze” w Warszawie ...”.
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Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, iż od dłuższego czasu toczy się 

postępowanie związane ze zmianą stanu prawnego działki, na której posadowiony jest 

m.in. segment użytkowany przez pozwanego. Z tą kwestią związana jest kolejna, tzn. 

możliwości przeniesienia przez SM „Przy Metrze” praw do w/w segmentu na jej 

użytkowników.

Powyższa kwestia nie stanowi przedmiotu opinii, o którą zwrócił się Sąd do opiniującego. 

Niemniej jednak należy podkreślić, iż dokonany w opinii z dnia 09 marca 2021 r. zapis 

o treści: „Spółdzielnia ponosi koszty związane z eksploatacją posiadanych zasobów, 

którymi obciąża użytkowników lokali” jest wskazaniem stanu rzeczywistego, co do 

którego trudno mieć wątpliwości. Pomimo całej zawiłości kwestii praw do gruntu i praw 

do budynków potwierdzić można, że nieruchomość nr 9, tj. część działki ewidencyjnej 

nr 4/1, oznaczona nr 4/42 oraz budynki usytuowane przy ul. Lanciego 9 stanowi pozycję 

kosztów SM „Przy Metrze”.

Co do dalszych zarzutów wymienionych w piśmie pozwanego z dnia 24 kwietnia 2021 r. 

należy wyjaśnić jak poniżej.

Ad. 3. „Biegły sporządził opinię sprzeczną z powszechnie obowiązującym prawem”.

W uzasadnieniu powyższego pozwany przytacza fragment treści ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych odnosząc ją do użytkowanego segmentu. Nie odnosi się w żaden sposób 

do treści opinii z dnia 09 marca 2021 r.

Ad. 4. „Biegły sporządził opinię sprzeczną ze statutem spółdzielni”.

Wskazane zostało przy tym m.in., że:

- brak jest w statucie przedstawienia obowiązków płatniczych dotyczących osób 

oczekujących ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- brak jest unormowań statutowych dla tej kategorii osób co do ich obowiązków 

płatniczych związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.

Odnośnie powyższego należy wskazać zapisy zawarte w Statucie SM „Przy Metrze” 

datowanym rokiem 2019 (wersja zamieszczona na stronie Internetowej Spółdzielni).

„I. Postanowienia ogólne.( . . . )
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§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:( . . . )
18. użytkowniku lokalu -  oznacza to członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem 

Spółdzielni posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, 

najemcę lokalu, osobę wspólnie zamieszkującą oraz inne osoby faktycznie korzystające 

z lokali w zasobach Spółdzielni, w tym bez tytułu prawnego.

( . . . )

IV. Przepisy ogólne dotyczące lokali.

1. Opłaty związane z lokalem.

§ 13. 1. Do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat 

zgodnie z postanowieniami statutu obowiązani są:

1) członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,

2) pozostali użytkownicy lokali ...”.

Opiniujący zaznacza, iż kwestię zasobów Spółdzielni skomentował przy punkcie 
nr 2 powyżej.

Ad. 5. „Biegły nie badał dostarczonych przez spółdzielnię dokumentów pod względem 

merytorycznym”.

W rozwinięciu powyższego wskazane zostało:

„Nawet w przypadku, gdyby pozwanym przysługiwało własnościowe prawo do domu 

jednorodzinnego a spółdzielnia byłaby właścicielem domu -  nie wiadomo na jakiej 

podstawie zostały ustalone stawki widniejące w zawiadomieniach o opłatach, nie wynikają 

one bowiem ani z planów gospodarczych (nie badanych przez biegłego) ani z rzeczywiście 

ponoszonych przez spółdzielnię wydatków.”

Stwierdzenie powyższe jest całkowicie niezrozumiałe i może nasuwać przypuszczenie, 

iż pozwany nie zapoznał się w rzeczywistości z treścią opinii z dnia 09 marca 2021 r.

Wyjaśnić należy, iż przedmiotem opinii było m.in. ustalenie prawidłowości dokonanego 

przez powodową Spółdzielnię naliczenia opłat obciążających pozwanych na podstawie 

dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz uchwał organów Spółdzielni.
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Jak zostało to w opinii z dnia 09 marca 2021 r. wskazane, podstawą jej sporządzenia były 

dane zawarte w dokumentach, które w części dołączone zostały jako załączniki do opinii. 

Należy przypomnieć, iż wśród załączników znajdowały się m.in.:

- Uchwała nr 30/2013 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” na rok 2013;

- Sprawozdanie z wykonania Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” za rok

2013 -  w zakresie dotyczącym nieruchomości nr 9;

- Plan gospodarczo-finansowy SM „Przy Metrze” na 2014 rok -  w zakresie dotyczącym 

nieruchomości nr 9;

- Sprawozdanie z wykonania Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” za rok

2014 -  w zakresie dotyczącym nieruchomości nr 9;

- Plan gospodarczo-finansowy SM „Przy Metrze” na rok 2015 -  w zakresie dotyczącym 

nieruchomości nr 9.
Jako załączniki do opinii przedstawiono także obowiązujące w powodowej Spółdzielni 

Regulaminy oraz szereg uchwał, co do których opiniujący nie posiada wiedzy o ich 

zaskarżeniu i wstrzymaniu ich wykonania.

Dalsze uwagi zawarte w piśmie pozwanego z dnia 24 kwietnia 2021 r. dotyczyły 

następujących kwestii:

5.a. Stawka podatku od nieruchomości.

Uchwałą nr 30/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza SM „Przy Metrze” 

w sprawie Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” na rok 2013, wprowadzono 

zmianę opłat w wyniku której m.in. ustalono dla szeregu nieruchomości pozostających 

w zasobach Spółdzielni nowe stawki opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. 

Dla nieruchomości nr 9 ustalona została stawka w wysokości 0,12 zł/m2.

Podstawy podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uregulowane zostały zarówno 

w Statucie Spółdzielni jak i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Do czasu sporządzania opinii żadna ze stron postępowania nie przedstawiła informacji 

o zaskarżeniu w/w uchwały i wstrzymaniu jej wykonania.

5.b. Wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania terenu.

Zgodnie z przytoczonymi już powyżej zasadami zawartymi w Statucie Spółdzielni, 

użytkownicy lokali zobowiązani są „do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych
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z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni 

Z powyższego wynika, iż nie ma w tym przypadku kluczowego znaczenia kwestia 

dotycząca gruntu, na którym znajduje się budynek w którym mieszkają pozwani.

W opinii z dnia 09 marca 2021 r. przywołana została już uchwała stanowiąca podstawę 

ustalenia obciążenia w tej wysokości.

5.c. Zaliczki na poczet centralnego ogrzewania.

Treścią „Regulaminu Rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania 

opłat z tego tytułu’' stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/14 Rady Nadzorczej z dnia 

24.03.2014 r. (który załączony został do opinii z dnia 09 marca 2021 r.), w części 

II. Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi i ustalania opłat 

lokalowych, w § 5 ustalono, iż „Do kosztów gospodarki zasobami lokalowymi zalicza się: 

(...)

3) koszty dostawy energii cieplnej”

I dalej, w § 9 ustalono:

„1. Do rozliczenia kosztów i ustalania zaliczkowych opłat za używanie lokali stosuje się 

następujące jednostki rozliczeniowe kosztów:

1) powierzchnia użytkowa lokalu - m2”.

Z powyższego wynika, iż opłata dotycząca segmentu pozwanego ustalonego została 

w oparciu o obowiązujące w SM „Przy Metrze” zasady określone w stosownym 

Regulaminie.

5.d. Fundusz remontowy.

Przedmiotem opinii z dnia 09 marca 2021 r. było m.in. ustalenie, czy powódka stosowała 

zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. przenoszenia 

kosztu/przychodu danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku następnym. 

Opiniujący odnośnie powyższego przywołał stwierdzenie zawarte w Protokole z lustracji 

pełnej działalności SM „Przy Metrze” dokonanej w roku 2016 przez Krajowy Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. W Protokole zawarto następującą ocenę:

„(...) księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone były w oparciu o zasady ustalone 

uchwałą Zarządu nr 137 z dnia 16.09.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
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do stosowania w spółdzielni podstawowych zasad polityki rachunkowości. Zgodnie 

z przyjętymi w tym zakresie zasadami dokonywane były:

- rozliczenia międzyokresowe przychodów (zalicza się m.in.: nadwyżkę przychodów nad 

kosztami gzm. która zgodnie z art. 6 ust. 1 zwiększa odpowiednio przychody danej 

nieruchomości w roku następnym),
- czynne rozliczenia międzyokresowe (zalicza się m.in.: nadwyżkę kosztów nad 

przychodami gzm, która zwiększa w roku następnym koszty eksploatacji i utrzymania 

danej nieruchomości w roku następnym).

W ocenie opiniującego brak jest podstaw do uznania, iż Spółdzielnia pobierane opłaty 

na fundusz remontowy przeznacza na inne cele.

5.e. Zakres usług administrowania.
Jak zostało to już wyżej przywołane, zasady zawarte w Statucie stanowią, iż użytkownicy 

lokali zobowiązani są „do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych 

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni ...”.

Pojęcie „mienie Spółdzielni” obejmuje zakres zdecydowanie bardziej obszerny niż 

segment użytkowany przez pozwanego.

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi i ustalania opłat lokalowych 

zawarte zostały m.in. w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu”, którego fragment zacytowany został przy 

punkcie 5.c. powyżej. Dalsze komentowanie powyższego nie wydaje się celowe.

W podsumowaniu pisma pozwanego z dnia 24 kwietnia 2021 r. przytoczone zostały 

prawdopodobne odpowiedzi opiniującego stawającego przed Sądem w sprawie 

o sygnaturze akt I C 1486/18 prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy 

Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny. Odpowiedzi udzielane były na konkretnie 

postawione pytania i jako wyrwane z kontekstu nie powinny być odnoszone do sprawy, 

w której sporządzona została opinia z dnia 09 marca 2021 r. Takie zestawienie należy 

odebrać jako manipulowanie faktami.

Dowolność dokonywania oceny czy interpretacji jak również wypowiadania się przez 

pozwanego można zobrazować faktami w poruszonej w piśmie z dnia 24 kwietnia 2021 r.
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kwestii uczestniczenia w przekazywaniu opiniującemu materiałów przez powodową 

Spółdzielnię w sprawie I C 1486/18.

Odnosząc się do treści opinii w w/w sprawie pozwany w swoim piśmie, w którym zawarte 

były zarzuty stwierdzał:

„Pismo (...) z informacją, że termin spotkania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” 

celem odebrania przygotowanych dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii a także 

umożliwienia pozwanemu zapoznania się z tymi dokumentami został wyznaczony na dzień 

21 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Chciałbym wskazać, że w/w 

wymienione pismo zostało odebrane w dniu 21 września po pracy, zgodnie z terminem. 

W związku z powyższym nie było możliwości uczestnictwa w spotkaniu, którym byłem 

zainteresowany.

(Na marginesie powyższego stwierdzenia należy wskazać, iż z udostępnionej w Internecie 

możliwości śledzenia przesyłek wynika, iż list nadany w dniu 07.09.2018 r. gotowy był 

do odbioru w dniu 11.09.2018 r. W tym dniu po raz pierwszy awizowano przesyłkę. 

Ponieważ list nie został odebrany, awizowany był powtórnie w dniu 19.09.2018 r. 

Ostatecznie list odebrany został w dniu 24.09.2018 r.).

Obecnie w swoim piśmie z dnia 24 kwietnia 2021 r. pozwuny stwierdza:

„(...) Przed sporządzeniem opinii w postępowaniu I C 1486/18 otrzymałem od biegłego 

listowne zawiadomienie o terminie jego wizyty w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 

Już raz uczestniczyłem w przekazywaniu przez spółdzielnię materiałów biegłemu. Mogłem 

się tylko przyglądać operacji przekazywania, bez możliwości zadawania pytań, czy 

domagania się dołączenia innych dokumentów. W takiej sytuacji uznałem swoją obecność 

za całkowicie zbędną.
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