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TERLECKI	i	WSPÓLNICY	KANCELARIA	PRAWNA	sp.j.	
z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Dmochowskiego	2	lok.	4	(00-427	Warszawa),	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców		
prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie	XII	Wydział	Krajowego	Rejestru	Sądowego	

wspólnicy:	adw.	Piotr	Terlecki,	r.pr.	Anna	Terlecka	(spółka	adwokacko-radcowska)		
KRS:	0000451251,	REGON:	142562890,	NIP:	701-025-59-46	

Warszawa,	dnia	8	czerwca	2021	r.	
	

Sąd	Najwyższy	
Izba	Cywilna	

Pl.	Krasińskich	2/4/6	
00-207	Warszawa	

	
-	za	pośrednictwem	–		

	
Sąd	Okręgowy	w	Warszawie	

V	Wydział	Cywilny-Odwoławczy	
ul.	Płocka	9	

01-231	Warszawa	
	

Powódka:	 Spółdzielnia	Mieszkaniowa	„Przy	Metrze”	
z	siedzibą	w	Warszawie,	KRS:	0000033334	
ul.	Lanciego	12,	02-792	Warszawa	
(dalej	jako	„Powódka”	albo	„Spółdzielnia”)	
	
reprezentowana	przez:		
adw.	Magdalena	Antos	
ul.	Lwowska	5	lok.	11	
00-660	Warszawa	
	

Pozwani:	 Zbigniew	Sarata		
(PESEL:	51110701112)	
Zofia	Maciejewska-Sarata		
(PESEL:	52070106504)	
ul.	Lanciego	9B,	02-792	Warszawa	
	
reprezentowani	przez:		
adw.	Piotr	Terlecki		
Terlecki	i	Wspólnicy	Kancelaria	Prawna	sp.j.	
ul.	F.K.	Dmochowskiego	2	lok.	4	
00-427	Warszawa	
	

sygn.	akt	sprawy:	V	WSC	26/21	
sygn.	akt	II	instancji:	V	Ca	1771/19	
	

ODPOWIEDŹ	NA	SKARGĘ	
o	stwierdzenie	niezgodności	z	prawem	prawomocnego	orzeczenia	

	
W	imieniu	moich	Mocodawców	(odpis	pełnomocnictwa	w	załączeniu	wraz	z	opłatą	

skarbową,	 w	 treści	 pełnomocnictwa	 wyraźnie	 przewidziano	 upoważnienie	 do	
reprezentowania	 przed	 Sądem	Najwyższym	w	 tego	 typu	 sprawie),	 na	 podstawie	 art.	
424(12)	 w	 zw.	 z	 art.	 398	 (7)	 §	 1	 k.p.c.,	 niniejszym	 składam	 bezpośrednio	 do	 Sądu		
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II	instancji	odpowiedź	na	skargę	(doręczoną	moim	Mocodawcom	w	dniu	31	maja	2021	
r.),	oraz:	

	
1. wnoszę	 o	 odmówienie	 przyjęcia	 skargi	 do	 rozpoznania	 (w	 zw.	 z	 jej	 oczywistą	

bezzasadnością	–	art.	424(9)	k.p.c.),	a	w	przypadku	przyjęcia	jej	do	rozpoznania,	
wnoszę	o	oddalenie	skargi	w	całości	(art.	424(11)	§	1	k.p.c.);	
	

2. w	przypadku	przyjęcia	skargi	do	rozpoznania,	wnoszę	o	wyznaczenie	rozprawy	
(art.	424(10)	zd.	2	k.p.c.)	–	charakter	sprawy	przemawia	za	jej	wyznaczeniem	w	
przedmiotowym	postępowaniu;	
	

3. wnoszę	o	przeprowadzenie	dowodu	z:		
	

a. dwóch	 wyroków:	 Sądu	 Okręgowego	 w	Warszawie	 z	 dnia	 4	 lutego	 2020	 r.	 (II	 C	
33/19)	 oraz	 Sądu	 Apelacyjnego	 z	 dnia	 20	 kwietnia	 2021	 r.	 (V	 ACa	 290/20)	 na	
okoliczność	 faktu,	 że	 Spółdzielnia	 prawomocnie	 przegrała	 sprawę	 z	 m.st.	
Warszawa	 o	 uzyskanie	 tytułu	 prawnorzeczowego	 do	 gruntu,	 na	 którym	
wybudowany	został	dom	sfinansowany	przez	Pozwanych;	

b. trzech	korzystnych	dla	Pozwanych	wyroków	w	analogicznych	sprawach	(wyrok	SO	
z	dnia	5	sierpnia	2020	r.,	 sygn.	V	Ca	275/19;	wyrok	SR	z	dnia	7	grudnia	2020	r.,	
sygn.	XVI	C	1010/19;	wyrok	SR	z	dnia	22	kwietnia	2021	r.,	sygn.	I	C	1486/18	upr)	
na	 okoliczność	 faktu,	 że	 wbrew	 twierdzeniom	 Powódki	 nie	 istnieje	 jednolita	
niekorzystna	 dla	 p.	 Sarata	 linia	 orzecznicza	 dotycząca	 tego	 typu	 spraw	 (w	
powyższych	 sprawach	 kolejne	 składy	 orzekające	 wskazywały	 m.in.	 na	 brak	
wykazania	wysokości	roszczeń	przez	Spółdzielnię);	

c. opinii	niezależnego	biegłego	rewidenta	z	22	kwietnia	2014	r.	na	okoliczność	braku	
rzeczywistych	środków	na	funduszu	remontowym	(zgodnie	z	bilansem	spółdzielni	
środki	 miały	 wówczas	 wynosić	 17,7	 mln	 zł	 na	 samym	 funduszu	 remontowym,	
jednak	jak	wskazał	biegły	wszystkie	posiadane	środki	przez	spółdzielnię	wynosiły	
zaledwie	5,7	mln	zł)	

d. protokołu	 przeglądu	 komina	 z	 8.10.2020	 roku	 na	 okoliczność	 faktu	 dot.	 tego,	 że	
Spółdzielnia	 nie	 przeprowadza	 remontów	 ani	 podstawowych	 kontroli	 w	 domu	
Pozwanych,	 ale	 jednocześnie	 chce	 pobierać	 wysokie	 opłaty	 na	 tak	 zwaną	
eksploatację	podstawową	i	fundusz	remontowy	z	tego	tytułu.	

	
4. wnoszę	o	zasądzenie	kosztów	postępowania	według	norm	przepisanych,	w	tym	

kosztów	 zastępstwa	 procesowego	 w	 wysokości	 5.400	 zł	 zgodnie		
z	§	16	Rozporządzenia	MS,	czyli	w	wysokości	kosztów	faktycznie	poniesionych	
przez	 Pozwanych	 zgodnie	 z	 załączonym	 oświadczeniem,	 fakturą	 i	 dowodem	
przelewu	(zgodnie	z	orzecznictwem	SN	za	sporządzenie	odpowiedzi	na	skargę	
kasacyjną	 powinno	 zasądzać	 się	 wynagrodzenie	 jak	 za	 sporządzenie	 skargi	
kasacyjnej,	 ponadto	 zgodnie	 z	 art.	 424(12)	 k.p.c.	 przepisy	 o	 postępowaniu	 w	
sprawie	skargi	kasacyjnej	stosuje	się	odpowiednio	do	niniejszego	postępowania	
–	vide:	pkt	5	uzasadnienia	poniżej);	
	

5. w	 trybie	 art.	 132	 k.p.c.	 oświadczam,	 że	 jeden	 odpis	 pisma	 został	 wysłany	
bezpośrednio	do	pełnomocnika	strony	przeciwnej,	a	pozostałe	3	odpisy	zostały	
przedłożone	w	załączeniu.	
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UZASADNIENIE	

	
I. KWESTIE	FORMALNE:	
	

A. Wniosek	o	odmowę	przyjęcia	skargi	do	rozpoznania	
	

Strona	Pozwana	w	pierwszym	rzędzie	wnosi	o	odmówienie	przyjęcia	skargi	do	rozpoznania	
na	podstawie	art.	424(9)	k.p.c.		Niezależnie	od	tego,	że	zarzuty	materialnoprawne	skargi	są	
całkowicie	 bezzasadne	 (co	 zostało	wykazane	w	 pkt	 II	 niniejszego	 uzasadnienia),	 i	 tak	
należy	 wskazać,	 że	 jedną	 z	 podstaw,	 na	 której	 oparty	 był	 zaskarżony	 wyrok	 Sądu	
Okręgowego	(dalej	„Wyrok	SO”)	stanowiło	nieudowodnienie	wysokości	roszczenia	przez	
Spółdzielnię.	Na	str.	6	uzasadnienia	Wyroku	SO	wyraźnie	stwierdza	się,	że	„na	żadnym	etapie	
postępowania,	 pomimo	 zarzutów	 podnoszonych	 przez	 stronę	 Pozwaną,	 Spółdzielnia	 nie	
przedstawiła	 w	 jaki	 sposób	 zostały	 zaksięgowane	 wpłaty	 dokonane	 przez	 pozwanych	 (którzy	
uiszczali	 je,	 jednakże	 w	 niższych	 kwotach	 niż	 wskazane	 w	 uchwałach	 Spółdzielni)	 i	 nie	
przedstawiła	 także,	 jakie	 były	 rzeczywiste	 koszty	 poniesione	 przez	 Spółdzielnię	 związane	 z	
obsługą	domu	jednorodzinnego	zajmowanego	przez	pozwanych”.	Faktycznie,	Pozwani	podnieśli	
szereg	 istotnych	 zastrzeżeń	 co	 do	 rozliczenia	 Spółdzielni,	 które	 zostały	 szczegółowo	opisane	
przy	omówieniu	zarzutu	dot.	art.	4	u.s.m.	(pkt	II,	Ad.	3	uzasadnienia	poniżej)	oraz	nie	uchylali	
się	 od	 uiszczenia	 bieżących	 opłat,	 które	 odpowiadały	 faktycznie	 poniesionym	 kosztom	 zw.	 z	
utrzymaniem	domu,	w	którym	zamieszkują.	

	
Ponadto,	 z	 powyższą	 kwestią	 skorelowane	 jest	niewykazania	 przez	 Skarżącą	 jednej	 z	

przesłanek	formalnych	skargi,	a	mianowicie	poniesionej	szkody	(art.	424(5)	§	1	pkt	4)	
k.p.c.).	No,	 bo	 jeśli	 p.	 Sarata	 regularnie	wpłacają	 kwoty	 do	 Spółdzielni,	 tyle	 że	wynikające	 z	
faktycznych	 kosztów	 związanych	 z	 użytkowanym	 domem,	 a	 Spółdzielnia	 z	 drugiej	 strony	w	
toku	kilkuletniego	procesu	ani	razu	nie	była	w	stanie	wykazać	skąd	wzięły	się	kwoty,	którymi	
chce	obciążać	Pozwanych,	to	trudno	w	tej	sytuacji	mówić,	że	Spółdzielnia	poniosła	jakąkolwiek	
szkodę.	 Jak	Powódka	sama	podkreśla,	nie	 jest	podmiotem	nastawionym	na	zysk	 i	ma	działać	
bezkosztowo	 (vide:	 str.	 10	 skargi).	 W	 takim	 razie,	 jeśli	 Pozwani	 wpłacają	 regularnie	 kwoty	
odpowiadające	 kosztom	 utrzymania	 domu,	 to	 nadwyżka	 (której	 zasadności	 Skarżąca	 nie	
potrafiła	wykazać)	stanowiłaby	jej	nieuprawniony	zysk.	
	

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	 wskazać,	 że	 już	 po	 wydaniu	 Wyroku	 SO,	 zapadły	
orzeczenia	SO	w	Warszawie,	a	potem	SA	w	Warszawie	(w	wyniku	apelacji	Spółdzielni),	
które	przesądziły	prawomocnie,	że	Spółdzielnia	nie	uzyska	tytułu	prawnorzeczowego	do	
działki,	 a	 tym	samym	dom	sfinansowany	przez	Pozwanych	pozostanie	własnością	gminnego	
zasobu	nieruchomości.	Szerzej	na	ten	temat	w	części	dot.	zarzutu	w	zakresie	art.	5	k.c.	poniżej.	
Powyższe	wyroki	wraz	z	uzasadnieniami	przedkłada	się	w	załączeniu.	

	
B. Wniosek	o	zasądzenie	kosztów	postępowania	

	
Na	wstępie	należy	wskazać,	 że	zgodnie	z	utrwalonym	orzecznictwem	Sądu	Najwyższego,	

za	 sporządzenie	 odpowiedzi	 na	 skargę	 kasacyjną	 zasądza	 się	 wynagrodzenie,	 jak	 za	
sporządzenie	 skargi	 kasacyjnej	 (vide:	 wyrok	 SN	 z	 dnia	 6	 maja	 2009	 r.	 II	 UK	 359/2008;	
postanowienie	 SN	 z	 dnia	 27	 października	 1998	 r.	 III	 CKN	 805/98).	 Z	 kolei	 zgodnie	 z	 art.	
424(12)	k.p.c.	przepisy	dot.	postępowania	w	sprawie	skargi	kasacyjnej	znajdują	odpowiednie	
zastosowanie	do	takich	spraw	jak	niniejsza.	
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Ponadto,	mając	na	względzie	 brzmienie	 §	 16	Rozporządzenia	Ministra	 Sprawiedliwości	 z	
dnia	22	października	2015	r.	w	sprawie	opłat	za	czynności	adwokackie	(Dz.U.	z	2015	nr	1800	z	
późn.	 zm.)	 wnosi	 się	 o	 zwrot	 kosztów	 zastępstwa	 procesowego	 według	 kosztów	 faktycznie	
poniesionych	przez	stronę	Powodową,	tj.	w	oparciu	o	załączone	oświadczenie	wraz	z	fakturą	i	
dowodem	uiszczenia	wynagrodzenia.	Kwota	5400	zł	mieści	się	w	przedziale	z	Rozporządzenia	
(jest	 to	 1,5	 x	 3600	 zł	 stanowiących	 stawkę	 minimalną	 w	 tego	 typu	 sprawie	 w	 przypadku	
adwokata,	który	wcześniej	nie	występował	w	danym	postępowaniu;	tym	samym	jest	to	kwota	
niższa	niż	sześciokrotność	stawki	minimalnej).	

	
Zgodnie	z	§	16	Rozporządzenia	MS:	„Wniosek	o	zasądzenie	kosztów	zastępstwa	prawnego	i	

kosztów	adwokackich	może	zawierać	oświadczenie	o	wysokości	kosztów	obciążających	stronę	z	
tytułu	wynagrodzenia	adwokata.	W	braku	 takiego	oświadczenia,	 opłatę	ustala	 się	w	wysokości	
odpowiadającej	stawce	minimalnej,	chyba	że	okoliczności	określone	w	§	15	ust.	3	przemawiają	za	
innym	 jej	ustaleniem.”	Literalna	wykładnia	powyższego	przepisu	wskazuje,	 że	mogą	wystąpić	
dwie	 sytuacje	 procesowe:	 strona	 składa	 oświadczenie	 w	 trybie	 tego	 przepisu	 albo	 go	 nie	
składa.	 W	 pierwszym	 przypadku	 Sąd	 jest	 związany	 takim	 oświadczeniem,	 jeśli	 kwoty	 nie	
wykraczają	 poza	 przedział	 wyznaczony	 rozporządzeniem	 (tj.	 mieszczą	 się	 pomiędzy	 stawką	
minimalną	a	jej	sześciokrotnością).	W	drugim	przypadku	Sąd	ustala	stawkę	minimalną,	chyba	
że	okoliczności	 z	 §	15	ust.	 3	Rozporządzenia	MS	 (tj.	 nakład	pracy,	 skomplikowanie	 sprawy…	
itd.)	przemawiają	za	tym,	że	stawka	powinna	być	wyższa.	W	przedmiotowej	sprawie	występuje	
sytuacja	pierwsza,	 tak	więc	 Sąd	nie	ma	prawa	do	pominięcia	 załączonego	oświadczenia	oraz	
faktury	 i	zasądzenia	kosztów	według	własnego	uznania.	W	szczególności,	że	wskazana	kwota	
mieści	 się	 w	 przedziałach	 z	 Rozporządzenia	 i	 została	 wykazana	 fakturą	 oraz	 przelewem.	
Powyższy	pogląd	wynika	także	z	jednolitego	orzecznictwa:	
	
a) Postanowienie	Sądu	Najwyższego	z	dnia	12	lipca	2017	r.,	WZ	11/17:	„Sąd	[I	instancji	–	przyp.	PT]	

nie	 rozważył	 też	 treści	 przepisu	 §	 16	 rozporządzenia	 Ministra	 Sprawiedliwości	 z	 dnia	 22	
października	2015	r.	w	sprawie	opłat	za	czynności	adwokackie	(Dz.	U.	z	2015.1800),	które	weszło	w	
życie	1	stycznia	2016	r.,	a	który	stanowi,	 iż	Wniosek	o	zasądzenie	kosztów	zastępstwa	prawnego	 i	
kosztów	 adwokackich	 może	 zawierać	 oświadczenie	 o	 wysokości	 kosztów	 obciążających	 stronę	 z	
tytułu	 wynagrodzenia	 adwokata.	 W	 braku	 takiego	 oświadczenia,	 opłatę	 ustala	 się	 w	 wysokości	
odpowiadającej	 stawce	minimalnej,	 chyba	że	okoliczności	określone	w	§	15	ust.	3	przemawiają	za	
innym	 jej	 ustaleniem	 (§	 16	 ww.	 rozporządzenia).	 Z	 literalnej	 wykładni	 przytoczonego	 przepisu	
wynika,	 iż	 samo	oświadczenie	 stron	co	do	wysokości	kosztów	obciążających	stronę	może	stanowić	
podstawę	 do	 uznania	 jej	 roszczenia	 -	 oczywiście,	 w	 granicach	 ustalonych	 w	 niniejszym	
rozporządzeniu.	 W	 tej	 sprawie	 nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 oskarżonego	 w	 toku	 postępowania	
przygotowawczego	i	jurysdykcyjnego	w	I	i	II	instancji	reprezentował	obrońca	z	wyboru.	Oznacza	to,	
że	 za	 świadczoną	 na	 rzecz	 P.S.	 obronę	 -	 której	 Sąd	 nie	 kwestionuje	 -	 należy	 się	 wynagrodzenie.	
Świadczona	 przez	 obrońcę	 praca	 ma	 swoją	 wymierną	 wartość,	 którą	 określił	 on	 w	 złożonym	 do	
Wojskowego	Sądu	Okręgowego	wniosku	z	dnia	24	marca	2017	r.	Niewątpliwe	jest	też,	że	stron	nie	
wiązała	pisemna	umowa	dotycząca	zastępstwa	procesowego.	Wojskowy	Sąd	Okręgowy,	procedując	
w	 tak	 ustalonym	 stanie	 sprawy,	 w	 przedmiocie	 wniosku,	 nie	 określił	 wysokości	 uzasadnionych	
wydatków	 strony	 z	 tytułu	 ustanowienia	 obrońcy	 z	 wyboru,	 mimo	 że	 brak	 udokumentowania	
poniesionych	wydatków	na	ustanowienie	obrońcy	nie	przekreślał	możliwości	zwrotu	tych	wydatków,	
w	granicach	limitowanych	wysokością	rzeczywiście	poniesionych	kosztów,	przy	uwzględnieniu	zasad	
przewidzianych	w	 przepisach	 dotyczących	 opłat	 za	 czynności	 adwokackie.	 Takim	 postępowaniem	
Wojskowy	 Sąd	 Okręgowy	 uchybił	 treści	 art.	 616	 §	 1	 pkt	 2	 k.p.k.	 w	 zw.	 z	 art.	 632	 pkt	 2	 k.p.k.,	 co	



 

    
   5 

 
                                                                       

skutkowało	uznanie	trafności	zarzutu	zażalenia.”	[jak	widać	w	tej	sprawie	sąd	stwierdził,	że	nawet	
brak	 wykazania	 poniesienia	 kwot	 nie	 wyłącza	 możliwości	 ich	 zasądzenia,	 jeśli	 złożono	
oświadczenie	 i	 wnioskowane	 kwoty	 mieściły	 się	 ono	 w	 zakresie	 wyznaczonym	 przez	
Rozporządzenie]	

	
b) Wyrok	 Sądu	 Okręgowego	 Warszawa-Praga	 w	 Warszawie	 z	 dnia	 25	 listopada	 2019	 r.,	 VI	 Ka	

818/19	–	analogiczne	stanowisko	jak	w	orzeczeniu	z	pkt	a),	na	które	się	wprost	powołał.	
	
c) Wyrok	Sądu	Apelacyjnego	w	Białymstoku	z	dnia	15	września	2020	r.	 I	ACa	177/19:	„Również	o	

kosztach	postępowania	odwoławczego	orzeczono	w	oparciu	o	 zasadę	odpowiedzialności	 za	wynik	
sporu	(art.	98	§	1	k.p.c.).	Jeżeli	więc	apelacja	była	zasadna	w	całości,	to	pozwany	powinien	zwrócić	
powódce	 poniesioną	 przez	 nią	 opłatę	 sądową	 od	 środka	 odwoławczego	 (1.000	 zł)	 oraz	 wydatki	
związane	z	zastępstwem	pełnomocnika	(17.035,80	zł).	Te	ostatnie	zostały	opisane	w	spisie	kosztów	
(k.	 718),	 który,	 jak	wynikało	 z	 §	 16	R.Pr.Rozp.,	może	 stanowić	 podstawę	 do	 uznania	 roszczenia	 o	
zwrot	opisanych	w	nim	ciężarów	(patrz:	postanowienie	SN	z	12	lipca	2017	r.	WZ	11/17).”	
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II. ODNIESIENIE	SIĘ	DO	SKARGI:	
	
Dla	przejrzystości	wywodu,	zachowano	strukturę	oraz	śródtytuły	jak	w	treści	skargi	(do	każdej	
części	zamieszczono	stosowną	kontrargumentację):	
	

	
• STAN	FAKTYCZNY	

	
Strona	Pozwana	podtrzymuje	swoje	stanowisko	w	zakresie	stanu	faktycznego	oraz	przebiegu	
procesu	 w	 niniejszej	 sprawie	 oraz	 niewykazania	 wysokości	 roszczenia	 przez	 Powódkę	
(abstrahując	od	 innych	zarzutów	podniesionych	w	 toku	postępowania).	Daty	poszczególnych	
orzeczeń	zapadłych	w	toku	procesu	są	okolicznościami	bezspornymi.	
	
	

• UZASADNIENIE	PODSTAW	SKARGI	
	

Ad.	1.	Rażące	naruszenie	art.	365	§	1	k.p.c.	
	
	

	 Ad.	(A)	Zignorowanie	przez	SO	wyroku	wstępnego	
	

Twierdzenie	Powódki	jest	niezgodne	z	treścią	uzasadnienia	Wyroku	SO.	Na	str.	5	Sąd	Okręgowy	
wprost	odniósł	się	do	wyroku	wstępnego.	

	
Należy	 wskazać,	 że	 wyrok	 wstępny	 przesądził	 tylko	 o	 tym,	 że	 Pozwani	 powinni	 zwrócić	
faktycznie	ponoszone	koszty	przez	Spółdzielni	związane	z	domem,	w	którym	zamieszkują.	
	
Z	 kolei	 SO	 w	 zaskarżonym	 wyroku	 podał	 dwie	 niezależne	 podstawy	 oddalenia	 powództwa:	
naruszenie	 art.	 5	 k.c.,	 o	 którym	 wyrok	 wstępny	 się	 nie	 wypowiadał	 oraz	 niewykazanie	
wysokości	roszczenia,	tj.	w	tym	przypadku	faktycznie	poniesionych	przez	Spółdzielnię	kwot.	W	
zw.	 z	 powyższym	 należy	 wskazać,	 że	 brak	 tutaj	 kolizji	 pomiędzy	 wyrokiem	 wstępnym	 a	
zaskarżonym	Wyrokiem	SO.	
	
Należy	 przypomnieć,	 że	 Sąd	 Okręgowy	 rozpoznając	 apelację	 od	 wyroku	 wstępnego	 i	
częściowego	(wyrok	SR,	II	C	111/14	oraz	wyrok	SO,	V	Ca	2759/16),	stwierdził,	co	następuje:	
	

a) „Na	 wstępie	 należy	 stwierdzić,	 że	 orzeczenie	 Sądu	 I	 instancji,	 będące	 przedmiotem,	
apelacji,	 z	 punktu	widzenia	 formalnoprawnego	 jest	 nietypowe,	 ponieważ	w	 pewnym	
stopniu	 zamyka	 Sądowi	 Okręgowemu	 możliwość	 procedowania	 jako	 sądu	
merytorycznego.	 Wskazać	 bowiem	 należy,	 że	 w	 jednym	 wyroku	 zawarto	 i	 orzeczenie	
wstępne,	 i	częściowe,	podczas	gdy	stan	faktyczny	upoważniał	Sąd	do	tego,	aby	cały	spór	
rozstrzygnąć	 w	 orzeczeniu	 końcowym.	 Tym	 bardziej,	 że	 zapadło	 już	 postanowienie	
dopuszczające	 dowód	 z	 uzupełniającej	 opinii	 biegłego,	 które	 jednocześnie	 tamuje	 do	
pewnego	stopnia	procedowanie	Sądu	Okręgowego.	W	innym	procesie	tej	samej	Spółdzielni	
postępowanie	trwa	nadal	i	dopiero	na	etapie	przed	Sądem	II	instancji	dopuszczono	dowód	
z	opinii	biegłego”	(str.	6-7	uzasadnienia).	
	

b) „Oczywiście	 jeszcze	 raz	 trzeba	 podkreślić,	 że	 powyższe	 stwierdzenia	 [dotyczące	
ponoszenia	 faktycznych	kosztów	przez	Spółdzielnię	w	zw.	z	domem	zamieszkiwanym	
przez	Pozwanych	–	przyp.	PT]	odnoszą	się	do	samej	zasady	ponoszenia	przez	pozwanych	
odpowiedzialności	 za	 koszty	 powstałe	 w	 związku	 z	 zamieszkiwaniem	 w	 domu	
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jednorodzinnym,	 nie	 zaś	 do	 szczegółowych	 rozliczeń,	 które	 dopiero	 będą	
przedmiotem	 oceny	 w	 postępowaniu	 przed	 Sądem	 Rejonowym”	 [która	 to	 ocena	
będzie	podlegać	weryfikacji	przez	Sąd	Okręgowy	w	ew.	apelacji	od	wyroku	końcowego,	
co	nastąpiło	w	Wyroku	SO	zaskarżonym	w	ramach	niniejszego	postępowania	–	przyp.	
PT]	(str.	8	uzasadnienia)	

	
Jak	widać,	Sąd	Okręgowy	wyraźnie	podkreślił	specyfikę	orzeczenia	wstępnego	(połączonego	z	
orzeczeniem	częściowym)	oraz	wskazał,	że	jego	kognicja	została	przez	to	znacznie	ograniczona.	
Tym	samym	nie	wypowiedział	się	w	pełni	ad	meritii	w	tej	sprawie	(zarówno	w	zakresie	art.	5	
k.c.,	jak	i	wysokości	roszczeń).	W	szczególności,	że	w	dalszym	toku	swojego	wywodu	wyraźnie	
przesądził	tylko	jedną	kwestię,	że	Pozwani	powinni	wpłacać	koszty	faktycznie	ponoszone	przez	
Spółdzielnię,	 co	 do	 których	 jednak	 na	 tym	 etapie	 postępowania	 ich	 wysokość	 nie	 była	
wykazana.	 Jak	 się	 potem	 okazało,	 Powódka	 do	 końca	 procesu	 nie	 wykazała	 jakie	 były	
faktycznie	poniesione	koszty	związane	z	domem	zamieszkiwanym	przez	p.	Sarata.	Do	tego	typu	
działania	 nie	 jest	 potrzebna	 ani	 opinia	 biegłego	 ani	 uchwała	 RN,	 tylko	 przedstawienie	
konkretnych	 faktur	 i	 rachunków,	 czego	 jednak	 Spółdzielnia	 nie	 była	w	 stanie	 zrobić.	 Należy	
przypuszczać,	 że	 wynika	 to	 z	 prostej	 przyczyny	 –	 istotne	 zawyżania	 opłat	 wskazanych	 w	
uchwale	 RN	 (por.	 szczegółowe	 zastrzeżenia	 Pozwanych	 zawarte	 w	 kolejnych	 pismach	
sądowych,	omówione	w	punkcie	Ad.	3	poniżej).	

	
	
	 Ad.	 (B)	 Naruszenie	 zasady	 związania	 innym	 wyrokiem	 dot.	 tego	 samego	
roszczenia,	ale	rozdrobnionego	

	
Strona	Powodowa	błędnie	 interpretuje	 orzecznictwo	 zaprezentowane	w	 tym	punkcie	 Skargi.	
Czym	innym	jest	bowiem	sytuacja,	w	której	ktoś	dochodzi	np.	zapłaty	części	kwoty	z	tej	samej	
faktury	za	sprzedaż	danej	rzeczy,	a	w	kolejnym	pozwie	drugiej	części	owej	ceny,	a	czym	innym	
sytuacja,	 w	 której	 dochodzi	 roszczeń	 za	 różne	 okresy,	 uzależnionych	 jednak	 od	 faktycznie	
ponoszonych	kosztów.	Sąd	Najwyższy	wyraźnie	stwierdził,	że	zasada	ta	znajduje	zastosowanie	
w	 „niezmienionych	 okolicznościach”	 oraz	 że	 znajduje	 ona	 zastosowanie	 do	 samej	 „zasady	
odpowiedzialności”.	 W	 tej	 sprawie	 (abstrahując	 od	 argumentacji	 związanej	 z	 art.	 5	 k.c.)	
Spółdzielnia	 po	 prostu	 nie	 była	 w	 stanie	 wykazać,	 jakie	 faktycznie	 koszty	 poniosła	 i	 czy	
przekraczają	one	kwoty	wpłacane	regularnie	przez	p.	Sarata.	
	
Dodatkowo	należy	podnieść	 (w	kontekście	art.	316	k.p.c.),	 że	załączone	do	niniejszego	pisma	
wyroki	SO	i	SA,	przesądziły	prawomocnie	o	tym,	że	Spółdzielnia	nie	będzie	mogła	wywiązać	się	
ze	 swojego	 zobowiązania	 wobec	 Pozwanych	 i	 tym	 samym	 sporny	 dom	 nie	 będzie	 stanowił	
mienia	Spółdzielni,	ale	pozostanie	w	gminnym	zasobie	nieruchomości.	
	
W	 tym	miejscu	należy	 także	wskazać	na	 inny	 judykat	 SN	 (zresztą	 cytowany	w	orzeczeniu	 III	
CZP	29/94,	przytoczonym	przez	Spółdzielnię)	–	wyrok	SN	z	dnia	4	października	1966	r.,	II	PR	
123/66:	 „Jeśli	 powód	 –	 zamiast	 dochodzić	 jednym	 pozwem	 całego	 roszczenia	
materialnoprawnego,	wynikającego	z	określonego	stosunku	prawnego	-	dochodzi	tego	roszczenia	
w	częściach	w	kilku	 różnych	pozwach,	 to	 sąd,	który	 rozpoznaje	 tylko	 jedno	z	 tych	 roszczeń,	nie	
może	 uwzględnić	 zarzutu	 sprawy	 w	 toku.	 W	 każdym	 bowiem	 takim	 pozwie	 roszczenie	
procesowe	 jest	 zupełnie	 samoistne	 i	 różne	 od	 pozostałych.”	 SN	 trafnie	 wskazał	 na	
samoistność	i	niezależność	takich	spraw	i	roszczeń,	gdyby	bowiem	nie	takie	podejście	trzeba	by	
w	stosunku	do	nich	uznać	występowanie	lis	pendens,	co	uniemożliwiałoby	procedowanie	spraw	
wszczętych	później.	Powyższa	konstatacja	ma	 jednak	 tę	konsekwencję,	 że	każdą	 taką	sprawę	
należy	traktować	odrębnie.	
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Co	 więcej,	 orzecznictwo	 w	 sporach	 toczących	 się	 pomiędzy	 p.	 Sarata	 oraz	 ich	 sąsiadami	 a	
Spółdzielnią	wcale	nie	 jest	 jednolite,	 jak	sugeruje	Powódka.	Do	pisma	procesowego	z	dnia	18	
października	 2018	 r.	 załączono	 wyrok	 z	 uzasadnieniem	 w	 sprawie	 p.	 Winiarczyka,	 V	 Ca	
1223/16	 (sąsiada	 p.	 Sarata),	 który	 w	 analogicznej	 sprawie	 wygrał	 ze	 Skarżącą	 (Sąd	 w	 tej	
sprawie	m.in.	powołał	się	na	art.	5	k.c.).	Ponadto	ostatnio	p.	Sarata	wygrali	dwie	sprawy	przed	
Sądem	Rejonowym	oraz	jedną	przed	Sądem	Okręgowym,	w	której	niekorzystny	dla	nich	wyrok	
SR	został	uchylony	(wyroki	w	załączeniu):	

• wyrok	SO	z	dnia	5	sierpnia	2020	r.,	sygn.	V	Ca	275/19;		
• wyrok	SR	z	dnia	7	grudnia	2020	r.,	sygn.	XVI	C	1010/19;		
• wyrok	SR	z	dnia	22	kwietnia	2021	r.,	sygn.	I	C	1486/18	upr)		

	
Jak	widać,	wbrew	twierdzeniom	Powódki,	nie	istnieje	jednolita	niekorzystna	dla	p.	Sarata	linia	
orzecznicza	 dotycząca	 tego	 typu	 spraw	 (w	 powyższych	 sprawach	 kolejne	 składy	 orzekające	
wskazywały	 m.in.	 na	 brak	 wykazania	 wysokości	 roszczeń	 przez	 Spółdzielnię).	 Wręcz	
przeciwnie:	 aktualnie	 orzecznictwo	w	 tego	 typu	 sprawach	 jest	 niekorzystne	dla	 Spółdzielni	 i	
kształtuje	się	w	jednolity	sposób.	
	

Ad.	2.	Rażące	naruszenie	art.	5	k.c.	
	
Argumenty	 Powódki	 są	 chybione.	 Niniejsza	 sprawa	 stanowi	 ewidentny	 przykład	 naruszenia	
zasad	 współżycia	 społecznego.	 Poniżej	 odnoszę	 się	 w	 punktach	 do	 istotnych	 kwestii	
związanych	z	argumentacją	przedstawioną	przez	Powódkę:	

	
1. Na	 wstępie	 należy	 wskazać,	 że	 nieuprawnione	 jest	 używanie	 przez	 Spółdzielnię	

terminu	 „dom	 pozwanych”.	 Pozwani	 zapłacili	 za	 budowę,	 ale	 z	 winy	 spółdzielni	
mieszkają	 w	 gminnym	 zasobie	 nieruchomości	 bez	 tytułu	 prawnego.	Wiąże	 się	 z	 tym	
szereg	 ograniczeń	 prawnych:	 pozwani	 nie	mogą	 dysponować	 budynkiem,	 za	 budowę	
którego	zapłacili,	pozwani	zapłacili	za	budowę,	ale	de	iure	właścicielem	domu	jest	m.st.	
Warszawa,	dom	stanowi	część	gminnego	zasobu	nieruchomości,	przydział	na	zasadzie	
spółdzielczego	 własnościowego	 prawa	 jest	 nieważny,	 pozwani	 nie	 mogą	 sami	
administrować	domem,	nie	mogą	założyć	księgi	wieczystej,	wartość	nieruchomości	jest	
znacznie	 zaniżona,	 pozwani	 nie	 uzyskają	 kredytu	 hipotecznego	 na	 własne	 cele,	
teoretyczna	 możliwość	 sprzedaży	 domu	 jest	 znikoma,	 kredytu	 na	 kupno	 domu	 nie	
dostanie	ewentualny	nabywca,	użytkowanie	wieczyste,	 lub	własność	gruntu	nigdy	nie	
zostanie	 ustanowione,	 po	 zakończeniu	 dzierżawy	 gruntu	 urząd	 może	 pozwanych	
wykwaterować;	gdyby	pozwani	chcieli	na	przykład	zainstalować	panele	słoneczne	-	nie	
mogą	 skorzystać	 z	 ulgi	 termomodernizacyjnej,	 a	 zainstalowane	 panele	 stałyby	 się	
własnością	miasta	stołecznego	Warszawy.	
	

2. Nieprawdziwe	 jest	 twierdzenie	 Powódki	 ze	 str.	 10	 jakoby	 to	 pozostali	 członkowie	
spółdzielni	 musieli	 finansować	 koszty	 związane	 z	 domem,	 w	 którym	 zamieszkują.	
Bezsporne	w	toku	procesu	było	to,	że	Pozwani	regularnie	refundowali	Spółdzielni	koszt	
ciepłej	 i	 zimnej	 wody,	 centralnego	 ogrzewania,	 opłat	 lokalnych,	 oświetlenia	 osiedla,	
wywozu	śmieci.	Były	to	bowiem	koszty	obiektywnie	poniesione.	Comiesięczne	wpłaty	
dokonywane	 rzez	pozwanych	 zostały	potwierdzone	w	kolumnie	4	na	 stronach	24-28	
opinii	biegłego	z	dnia	30	października	2015.	Natomiast	Pozwani	nie	refundują	kosztów,	
których	 faktycznego	poniesienia	w	zw.	 z	utrzymaniem	domu,	 Spółdzielnia	nie	była	w	
stanie	 wykazać.	 Szerzej	 na	 ten	 temat	 w	 kolejnym	 punkcie	 (Ad.3)	 niniejszego	
uzasadnienia.	
	

3. Pozwani	 podpisując	 umowę	 ze	 spółdzielnią	 wiedzieli	 o	 dzierżawie,	 ale	 jednocześnie	
umowa	 ta	 przewidywała	 obowiązek	 Spółdzielni	 przeniesienia	 tytułu	
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prawnorzeczowego	na	Pozwanych	(§	1	ust.	3	umowy),	a	ponadto	wprost	przewidywała,	
że	 część	 wpłat	 finansujących	 ma	 być	 przeznaczona	 przez	 Spółdzielnię	 na	 „koszt	
pozyskania	 terenu”	 (§	 10	 pkt	 1	 umowy).	 Jak	wynika	 z	 dokumentów	 Spółdzielnia	 nie	
miała	 jednak	 zamiaru	 uzyskać	 użytkowania	 wieczystego,	 jak	 zostało	 to	 szczegółowo	
opisane	 w	 piśmie	 procesowym	 Pozwanych	 z	 12	 stycznia	 2015	 r.	 Należy	 bowiem	
wskazać,	że	już	25	lipca	2000	roku	na	podstawie	uchwały	287	Rady	Gminy	Warszawa	
Ursynów	spółdzielnia	uzyskała	prawo	do	nabycia	gruntu	w	użytkowanie	wieczyste	bez	
przetargu	przy	pierwszej	wpłacie	w	wysokości	15%	wartości	gruntu.	(załącznik	Nr	2	do	
ww.	 pisma	 procesowego).	 Spółdzielnia	 nie	 podjęła	 wtedy	 żadnych	 działań	 w	 celu	
ustanowienia	 prawa	 użytkowania	 wieczystego.	 Wystosowała	 natomiast	 pismo	 do	
Przewodniczącego	Rady	Gminy	o	zastosowanie	99%	bonifikaty	zakładając	oczywiście,	
że	 jej	 żądanie	 nie	 zostanie	 spełnione.	 Kilka	 lat	 później	 niezależnie	 od	 wystąpienia	
spółdzielni	Rada	Miasta	Stołecznego	Warszawy	w	dniu	15	kwietnia	2004	roku	podjęła	
uchwałę	 XXVIII/534/2004	 w	 sprawie	 zasad	 nabywania,	 zbywania	 i	 obciążania	
nieruchomości	m.	st.	Warszawy	oraz	ich	wydzierżawiania,	lub	najmu	na	okres	dłuższy,	
niż	3	 lata	 (załącznik	Nr	3	do	ww.	pisma	procesowego)	opublikowana	w	Dz.	Urz.	Woj.	
Maz.	 -	 Nr	 119	 z	 20	maja	 2004	 r.	 poz.	 2927.	 Uchwała	 została	 także	 opublikowana	 na	
stronie	internetowej	http://bip.warszawa.pl/NR/	exeres/547612E2-C23E-4354-BF10-
04E063EEB71B,frameless.htm.	 Z	 treści	 §	 6	 pkt.	 1	 załącznika	 do	 uchwały	 wynika,	 iż	
spółdzielniom	mieszkaniowym	był	udzielany	rabat	w	wysokości	99%	wartości	gruntu.	
Uchwała	 zatem	 niejako	 przy	 okazji	 spełniła	 postulat	 Spółdzielni	 o	 udzielaniu	 99%	
rabatu.	 Ta	 okoliczność	 również	 nie	 przerwała	 bezczynności	 spółdzielni,	 pomimo,	 iż	
praktycznie	 za	 darmo	 uzyskałaby	 ona	 własność	 budynków	 (pomimo	 pobierana	
stosownych	 opłat	 na	 ten	 cel	 na	 podstawie	 §	 10	 pkt	 1)	 umowy).	 Uchwała	
XLVI/1150/2005	została	zmieniona.	Jej	§	6	został	uchylony	i	na	jego	miejsce	weszła	w	
życie	 uchwała	 XLVI/1150/2005	 z	 3	 marca	 2005	 (załącznik	 Nr	 4	 do	 ww.	 pisma	
procesowego)	 Dz.	 Urz.	Woj.	Maz.	 -	 Nr	 84	 z	 18	 kwietnia	 2005	 r.,	 poz.	 2189.	 Uchwała	
została	 także	 opublikowana	 na	 stronie	 internetowej	
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86F56FC7-A565-4D97-A729-C6AD5F29D889,	
frameless.htm.	 Nie	 zmieniło	 to	 jednak	 zasad	 przyznawania	 bonifikaty	 przy	 zbywaniu	
gruntów	spółdzielniom	mieszkaniowym.	Z	treści	§	1	pkt.	1	tej	drugiej	uchwały	wynika,	
iż	 utrzymana	 została	 bonifikata	w	wysokości	 99%	wartości	 gruntu.	 Co	więcej,	 już	 po	
Wyroku	SO	(będącym	przedmiotem	przedmiotowej	skargi)	zapadły	dwa	wyroki	SO	i	SA	
w	 Warszawie	 w	 sprawie	 z	 powództwa	 (i	 apelacji)	 Spółdzielni	 przeciwko	 m.st.	
Warszawa.	 Powyższe	 sądy	 prawomocnie	 oddaliły	 pozew	 Spółdzielni	 o	 uzyskanie	
użytkowania	 wieczystego	 gruntu	wskazując	 na	 liczne	 zaniedbania	 jej	 władz	 przez	 te	
wszystkie	lata	licząc	od	2000	roku	(wyroki	w	załączeniu).	
	

4. Nieprawdą	 jest,	 że	 istnieje	wymóg	 jakiegoś	szczególnego	sprecyzowania,	 „jaka	zasada	
współżycia	 społecznego	 została	 naruszona”.	 Zgodnie	 z	 orzecznictwem	 SN	 i	 sądów	
powszechnych	powołanie	się	na	art.	5	k.c.	nie	wymaga	skonkretyzowania	o	jaką	zasadę	
chodzi	 (np.	wyrok	 Sądu	Najwyższego	 z	 24.07.2019	 r.,	 I	NSNc	9/19,	 LEX	nr	 2697913:	
„Powołanie	się	na	art.	5	k.c.	nie	wymaga	sformułowania	konkretnej	zasady,	wynikającej	z	
klauzuli	współżycia	 społecznego”;	 zob.	 także:	wyrok	 Sądu	Apelacyjnego	w	Krakowie	 z	
11.12.2018	r.,	I	ACa	216/18,	LEX	nr	2716764:	„Artykuł	5	k.c.	pozwala	odmówić	ochrony	
podmiotowi,	który	prawo	swoje	wykonuje	sprzecznie	z	zasadami	współżycia	społecznego	
lub	 społeczno-gospodarczym	 przeznaczeniem	 tego	 prawa.	 Sprzeczność	 taka	 określona	
jest	powszechnie	jako	nadużycie	prawa	podmiotowego.	Należy	przyjąć,	że	zwroty	użyte	w	
treści	art.	5	k.c.	jako	zwroty	niedookreślone	nie	oddają	istoty	nadużycia	prawa	i	stąd	też	w	
art.	 5	 k.c.	 następuje	 odesłanie	 do	 zasad	 słuszności,	 dobrej	 wiary	 w	 znaczeniu	
obiektywnym,	czy	też	zasad	uczciwości,	obowiązujących	w	stosunkach	cywilnoprawnych.	
[…]	 wymogiem	 zastosowania	 przez	 sąd	 orzekający	 art.	 5	 k.c.	 nie	 jest	 sprecyzowanie	 i	
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oznaczenie	 naruszonej	 zasady	 współżycia	 społecznego.”,	 jak	 również:	 wyrok	 Sądu	
Apelacyjnego	w	Gdańsku	z	6.06.2016	r.,	 I	ACa	1144/15,	LEX	nr	2335359,	wyrok	Sądu	
Apelacyjnego	w	Szczecinie	z	17.06.2015	r.,	I	ACa	328/15,	LEX	nr	1789982;	wyrok	Sądu	
Apelacyjnego	w	Białymstoku	 z	 23.10.2014	 r.,	 III	 APa	 13/14,	 LEX	 nr	 1554615;	wyrok	
Sądu	 Najwyższego	 z	 8.05.2014	 r.,	 V	 CSK	 322/13,	 LEX	 nr	 1491263;	 wyrok	 Sądu	
Najwyższego	 z	 23.05.2013	 r.,	 IV	 CSK	 660/12,	 LEX	 nr	 1365725;	 wyrok	 Sądu	
Najwyższego	z	16.06.2009	r.,	I	CSK	522/08,	LEX	nr	518132;	wyrok	Sądu	Najwyższego	z	
6.01.2009	r.,	I	PK	18/08,	LEX	nr	584914).	Oczywiste	jest	bowiem,	że	chodzi	o	generalne	
zasady,	takie	jak	choćby	uczciwość	w	obrocie,	w	tym	zasada	pacta	sunt	servanda,	które	
w	ewidentny	sposób	zostały	naruszone	przez	Skarżącą	względem	Pozwanych.	
	

5. Spółdzielnia	 powołuje	 się	 na,	 to	 że	 zastosowanie	 art.	 5	 k.c.	musi	 uwzględniać	 interes	
obu	stron;	nie	może	prowadzić	do	uchylenia/zmiany	obowiązujących	przepisów	prawa,	
oraz	 że	 ograniczone	 jest	 do	 przypadków	 szczególnych,	 jak	 również	 przywołuje	 tzw.	
„zasadę	czystych	rąk”.	Są	to	kwestie	oczywiste,	tyle	że	niniejsza	sprawa	wpisuje	się	w	to	
orzecznictwo	 bowiem	 Państwo	 Sarata	 od	 20	 lat	 (pomimo	 uiszczenia	 wkładu	
budowlanego)	 nie	 otrzymali	 tytułu	 prawnorzeczowego	 do	 wybudowanego	 domu,	 a	
dodatkowo	 Spółdzielnia	 chce	 obciążać	 ich	 zawyżonymi	 kosztami	 miesięcznymi,	
chociaż	nie	 mają	 one	 niczego	 wspólnego	 z	 faktycznymi	 kosztami	 utrzymania	 domu.	
Należy	ponadto	po	raz	kolejny	podkreślić	w	tym	miejscu,	że	p.	Sarata	nie	uchylają	się	
od	płacenia	bieżących,	faktycznych	kosztów,	co	zostało	wykazane	 jednoznacznie	w	
toku	procesu	oraz	dostrzeżone	przez	Sąd	w	Wyroku	SO	(str.	6	uzasadnienia).	
	

W	 tym	 miejscu	 należy	 także	 wskazać	 na	 wyrok	 dot.	 sąsiada	 Państwa	 Sarata	 w	 identycznej	
sprawie	 (V	 Ca	 1223/16	 –	 w	 aktach	 sprawy),	 w	 którym	 Sąd	 Okręgowy	 stwierdził	 m.in.,	 co	
następuje	(powołując	się	właśnie	na	art.	5	k.c.):	„Nie	budzi	wątpliwości,	iż	przepis	art.	5	k.c.,	jako	
przepis	prawa	materialnego,	powinien	być	zastosowany	przez	sąd	w	konkretnej	sprawie	cywilnej,	
ale	 tylko	wówczas,	 gdy	 okoliczności	 faktyczne	w	 tej	 sprawie,	 przytoczone	 i	 udowodnione	 przez	
strony,	stanowią	podstawę	faktyczną	do	zastosowania	tego	przepisu.	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.	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	 lub	 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.”	
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Ad.	3.	Rażące	naruszenie	art.	4	u.s.m.	
	

Argumentacja	Skarżącej	w	zakresie	art.	4	u.s.m.	jest	wadliwa:	
	
Po	pierwsze,	Skarżąca	stara	się	przedstawić	cały	spór	w	sposób	niezgodny	z	rzeczywistością	
wskazując	 jakoby	 Pozwani	 w	 ogóle	 nie	 chcieli	 ponosić	 żadnych	 opłat	 za	 użytkowany	 dom	 i	
robili	 to	 kosztem	 pozostałych	 członków.	 Fakty	 są	 jednak	 odmienne	 –	 p.	 Sarata	 regularnie	
refundowali	Spółdzielni:	koszt	ciepłej	i	zimnej	wody,	centralnego	ogrzewania,	opłat	lokalnych,	
oświetlenia	osiedla,	wywozu	śmieci	 (dowody	załączone	 już	do	 sprzeciwu	od	nakazu	zapłaty)	
Jest	to	kwestia	bezsporna	i	dostrzegł	ją	także	Sąd	w	Wyroku	SO	(str.	6	uzasadnienia).	Powyższe	
opłaty	 faktycznie	obciążają	Spółdzielnię	w	zw.	z	użytkowaniem	domu,	w	którym	zamieszkują	
Pozwani	i	dlatego	są	na	bieżąco	przez	nich	regulowane.	
	
Po	drugie,	pozostałe	opłaty	(jakich	domaga	się	Spółdzielnia)	dotyczą	funduszu	remontowego	
oraz	enigmatycznych	„kosztów	eksploatacji	podstawowej”.	Niezasadność	pobierania	tych	opłat	
stwierdził	 SO	 w	 Warszawie	 w	 cytowanej	 w	 powyższym	 punkcie	 (Ad.2)	 w	 sprawie	 V	 Ca	
1233/16,	 a	 także	 biegła	 sądowa	 II	 C	 3156/17	 (analogiczna	 sprawa	 p.	 Sarata	 z	 powództwa	
Spółdzielni).	Wbrew	 twierdzeniom	Powódki,	 nie	wykazała	 ona	wysokości	ww.	 opłat	 ani	 pod	
kątem	prawnym	ani	co	do	wysokości.		
	
W	tym	miejscu	należy	przytoczyć	uwagi	zawarte	w	opinii	biegłej	Gabrieli	Rudnickiej	(wydanej	
w	sprawie	p.	Sarata,	II	C	3156/17,	złożonej	do	akt	niniejszej	sprawy	na	rozprawie	27.11.2019	
r.,	w	ramach	pisma	datowanego	na	25.11.2019	r.).	Opinia	ta	nie	pozostawia	wątpliwości,	co	do	
bezzasadności	roszczeń	Spółdzielni	w	tego	typu	sprawach.	Na	stronie	73	opinii	biegła	wprost	
wskazuje,	 że:	 „Brak	 jest	 jakiejkolwiek	 podstawy	 prawnej	 i	 faktycznej	wynikającej	 z	 niniejszego	
postępowania	sądowego	do	obciążania	Pozwanego	opłatami	za	jego	lokal	mieszkalny	położony	w	
Warszawie	 przy	 ulicy	 Lanciego	 8B	 z	 tego	 względu,	 że	 zarówno	 ustawa	 o	 spółdzielniach	
mieszkaniowych	 jak	 i	 statut	 Spółdzielni	 nie	 przewiduje	 opłat	w	 stosunku	do	 osób	 nie	 będących	
członkami	 spółdzielni	 i	 oczekujących	 na	 ustanowienie	 na	 ich	 rzecz	 spółdzielczego	
własnościowego	prawa	do	domu	jednorodzinnego.”	

	
Wcześniej	biegła	wypunktowała	powody,	w	związku	z	którymi	pozew	jest	bezzasadny:	
	

1. Budynek	 stanowi	 gminny	 zasób	 nieruchomości,	 spółdzielnia	 zaś	 nie	 została	 przez	 właściciela	
umocowana	do	zarządzania	tym	budynkiem	(str.	7	i	8).	

2. Przedmiotem	 działalności	 spółdzielni	 (str.	 8)	 może	 być	 zarządzanie	 nieruchomościami	
stanowiącymi	mienie	 Spółdzielni,	 lub	 nabyte	 na	 podstawie	 obowiązujących	 przepisów	mienie	 jej	
członków,	co	w	tym	przypadku	nie	ma	miejsca.	Definicja	mienia	spółdzielni	jest	zaś	przytoczona	na	
stronie	16	opinii.	

3. Zgodnie	z	postanowieniami	statut	do	ponoszenia	opłat	(str.	13)	zobowiązani	są	członkowie,	którym	
przysługują	 spółdzielcze	 własnościowe	 prawa	 do	 lokalu	 oraz	 właściciele	 lokali	 niebędący	
członkami	 spółdzielni.	 Pozwani	 w	 okresie	 objętym	 pozwem	 ani	 nie	 byli	 członkami,	 ani	
właścicielami,	ani	nie	przysługiwały	im	spółdzielcze	prawa	do	lokalu.	

4. W	 Statucie	 spółdzielni	 brak	 jest	 postanowień	 dotyczących	 obowiązków	 płatniczych	 wobec	 osób	
oczekujących	 na	 ustanowienie	 na	 ich	 rzecz	 odrębnej	 własności	 lokalu,	 jak	 ma	 to	 miejsce	 w	
przypadku	pozwanych	(str.	17).	

5. W	Statucie	spółdzielni	brak	jest	unormowań	statutowych	wobec	osób	posiadających	roszczenia	o	
ustanowienie	 odrębnej	 własności	 lokalu	 (ekspektatywa	 odrębnej	 własności	 lokalu)	 –	 co	 do	 ich	
obowiązków	płatniczych	związanych	z	pokrywaniem	kosztów	utrzymania	nieruchomości	zarówno	
tych	zależnych	jak	i	niezależnych	od	spółdzielni.	

6. Wprawdzie	na	podstawie	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	członkowie,	którzy	oczekują	na	
ustanowienie	na	ich	rzecz	spółdzielczego	lokatorskiego	prawa	do	lokalu	mieszkalnego	albo	prawa	
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odrębnej	własności	 lokalu	od	chwili	postawienia	 im	 lokali	do	dyspozycji	uiszczają	oni	opłaty,	ale	
według	zasad	określonych	w	statucie	(str.	20).	Statut	zaś	tych	zasad	nie	określa.	

7. Podobnie	 jest	 z	 funduszem	 remontowym	 (str.	 21	 i	 70).	 Obowiązek	 świadczenia	 na	 ten	 fundusz	
dotyczy	 członków	 spółdzielni,	 właścicieli	 lokali	 niebędących	 członkami	 spółdzielni	 oraz	 osób	
niebędących	członkami	spółdzielni,	którym	przysługują	spółdzielcze	własnościowe	prawa	do	lokali.	
Pozwani	nie	wchodzą	w	skład	żadnej	z	tych	kategorii.	

8. Ponadto	 stawki	 opłat	 eksploatacyjnych	 wyliczone	 zostały	 w	 oparciu	 o	 poziom	 ponoszonych	
kosztów	bez	 uwzględnienia	 stanu	 rozliczeń	międzyokresowych	 tj.	wyników	na	nieruchomościach	
osiągniętych	 w	 latach	 ubiegłych,	 co	 jest	 niezgodne	 z	 art.	 6	 ust.1	 ustawy	 o	 spółdzielniach	
mieszkaniowych,	 który	 jest	 przepisem	 ius	 cogens	 nakazującym	 zwiększenie	 lub	 zmniejszenie	
kosztów	utrzymania	nieruchomości	w	roku	następnym,	co	oznacza,	że	okresem	rozliczeniowym	jest	
rok	kalendarzowy	i	nie	ma	od	tej	zasady	odstępstw	(str.	44).	

9. Dodatkowo	 założenia	 do	 planu	 gospodarczego	 na	 2016r.	 są	 sprzeczne	 z	 obowiązującym	 w	
spółdzielni	statutem,	który	w	§84	pkt.1	ppkt.2	powiela	zapis	

10. ustawowy	 w	 tym	 zakresie,	 nakazując	 roczne	 rozliczanie	 nadwyżek	 i	 niedoborów	 na	
nieruchomościach.	Takie	rozliczenie	nie	zostało	przeprowadzone	(str.	51).	

11. Już	 mało	 znaczące	 wydaj	 się	 stwierdzenie,	 iż	 stawka	 opłat	 ustalona	 przez	 spółdzielnię	 dla	
segmentu	pozwanych	zawyżona	o	79,16	zł/miesięcznie	(str.	51).	

12. Spółdzielnia	 zawyża	 naliczane	 podatki	 lokalne	 np.	 podatek	 od	 nieruchomości	 zamiast	 11,90	 zł	
miesięcznie	 nalicza	 23,17	 (str.	 53).	 Ponadto	 podatek	 gruntowy	 nie	 ma	 żadnego	 związku	 z	
powierzchną	terenu	zajmowanego	przez	pozwanych.	

13. Nie	wiadomo	na	jakich	zasadach	została	ustalona	stawka	1	zł/m2	z	tytułu	dzierżawy	gruntu	(str.	
54).	

14. Stawki	opłat	ustalone	przez	Radę	Nadzorczą	są	wyższe	niż	to	wynika	z	planu	gospodarczego	(str.	
66).	

15. Spółdzielni	 księguje	 amortyzacje	 jako	 wydatek	 i	 obciąża	 nią	 lokatorów.	 Amortyzacja	 nie	 jest	
wydatkiem	 jest	 jedynie	 księgowym	 odpisem	 aktualizującym	 wartość	 majątku	 danego	 podmiotu	
gospodarczego.	 Amortyzacja	mienia	 spółdzielni	 przeznaczonego	do	 jej	 działalności	 gospodarczej	
może	 stanowić	 jedynie	 koszt	 podatkowy	 w	 celu	 ustalenia	 podatkowego	 dochodu	 spółdzielni,	 z	
pewnością	 nie	 jest	 jednak	 jej	 wydatkiem,	 który	 użytkownicy	 lokali	 mają	 obowiązek	 pokrycia	 w	
miesięcznych	opłatach	za	lokale	(str.	69/70).	

16. Spółdzielnia	 stosuje	niezwykle	kreatywną	księgowość.	Przykład	 tego	został	podany	na	 str.	 77.	W	
badanym	 okresie	 roczne	 koszty	 zarządu	 wzrosły	 o	 10,44%,	 tymczasem	 koszty	 doliczone	 do	
nieruchomości	zajmowanej	przez	pozwanych	w	tym	samym	okresie	wzrosły	o	39,09%.	

17. Spółdzielnia	prowadzi	gospodarkę	finansową	w	sposób	sprzeczny	z	prawem,	czego	przykładem	jest	
przeznaczenie	 nadwyżki	 bilansowej	 na	 fundusz	 zasobowy	 zamiast	 na	 pokrycie	 wydatków	
związanych	z	eksploatacją	i	utrzymaniem	nieruchomości	w	zakresie	obciążającym	członków	oraz	
na	prowadzenie	działalności	społecznej,	oświatowej	i	kulturalnej	(str.	78).	
	

W	uzupełnieniu	należy	wskazać,	że	Spółdzielnia	nie	dba	o	sporny	dom,	na	który	chce	regularnie	
pobierać	 opłaty	 na	 fundusz	 remontowy.	 W	 załączeniu	 przedkłada	 się	 pierwszy	 od	 21	 lat	
przegląd	 komina	 w	 domu	 wykonany	 przez	 Pozwanych	 we	 własnym	 zakresie	 (powyższa	
okoliczność	obrazuje	dobitnie,	że	Spółdzielnia	nie	tylko	nie	przeprowadziła	żadnych	remontów	
w	 domach	 Pozwanych	 i	 ich	 sąsiadów	 przez	 dwie	 dekady,	 ale	 nawet	 nie	 przeprowadza	 tak	
podstawowych	kontroli,	jak	badanie	przewodów	kominowych,	których	ew.	usterka/wada	może	
przecież	prowadzić	do	utraty	życia/zdrowia	domowników).	
	
Co	 warte	 odnotowania,	 w	 opinii	 niezależnego	 biegłego	 rewidenta	 z	 22	 kwietnia	 2014	 r.	 na	
okoliczność	 braku	 rzeczywistych	 środków	 na	 funduszu	 remontowym	 (zgodnie	 z	 bilansem	
spółdzielni	 środki	 miały	 wówczas	 wynosić	 17,7	 mln	 zł	 na	 samym	 funduszu	 remontowym,	
jednak	jak	wskazał	biegły	wszystkie	posiadane	środki	przez	spółdzielnię	wynosiły	zaledwie	5,7	
mln	 zł).	 To	 także	 pokazuje	 skalę	 nieprawidłowości	 w	 rozliczeniach	 w	 zakresie	 finansów	
Spółdzielni.	
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Ponadto	poniżej	prezentuje	się	krótką	reasumpcję	zarzutów	podnoszonych	w	toku	procesu	w	
tym	zakresie	przez	Pozwanych	wraz	 ze	wskazaniem,	w	którym	miejscu	 rozwinięta	 jest	 dana	
argumentacja:	
	

1. W	sprzeciwie	od	nakazu	zapłaty	z	dnia	10-12-2013	wskazali,	co	następuje:	

a. Nadwyżka	 „eksploatacji	 podstawowej”	 sięgająca	 2,45	 zł/m2	 w	 stosunku	 do	
rzeczywiście	ponoszonych	kosztów	na	podstawie	protokołów	lustracji	i	audytów.	

b. Zawyżona	 powierzchnia	 (całkowita	 zamiast	 mieszkalna)	 dla	 segmentów	 (S1)	 na	
podstawie	 zezwolenia	 na	 użytkowanie.	 W	 blokach	 natomiast	 liczona	 jest	 tylko	
powierzchnia	mieszkalna.	

c. Brak	 ewidencjonowania	 kosztów	 oddzielnie	 dla	 każdego	 budynku	 co	wymaga	 art.	 41	
u.s.m.	Spółdzielnia	przedstawiła	tylko	uchwały	RN	podjęte	bez	podstawy	prawnej.	

d. Niewywiązania	 się	 Spółdzielni	 z	 obowiązku	 przeniesienia	 na	 pozwanych	 własności	
budynku	jednorodzinnego	(art.	21	i	52	pkt.	3	u.s.m).	

e. Brak	podstawy	do	zarządzania	budynkiem	niebędącym	własnością	 spółdzielni,	wobec	
braku	stosownej	umowy	z	właścicielem	budynku	Lanciego	9b	(art.	1	ust.	5	u.s.m).	

f. Brak	 podstawy	 prawnej	 do	 tworzenia	 funduszu	 remontowego	 z	 uwagi	 na	 brak	
własności	budynku	Lanciego	9b	(art.	6	ust.	3	u.s.m).	

2. We	wniosku	dowodowym	z	12-01-2015:	

a. Wskazywano	 na	 nieważność	 tak	 zwanego	 przydziału	 domu	 na	 warunkach	
własnościowych.	

b. Dowodzono,	że	spółdzielnia	nie	skorzystała	z	możliwości	objęcia	gruntu	w	użytkowanie	
wieczyste	oraz	nabycia	gruntu.	

3. W	 piśmie	 procesowym	 z	 09-05-2016	 Pozwani	 wskazali	 na	 błędy	 merytoryczne	 oraz	
elementarne	błędy	rachunkowe	biegłego	Krzysztofa	Nadera.	

	
• Uprawdopodobnienie	 wyrządzenia	 szkody	 spowodowanej	 przez	 wydanie	

zaskarżonego	wyroku	
	

Tak	 jak	 zostało	 to	 już	wykazane	 z	pkt	 I.A.	 niniejszego	uzasadnienia,	Skarżąca	nie	wykazała	
jednej	z	przesłanek	formalnych	skargi,	a	mianowicie	poniesionej	szkody	(art.	424(5)	§	1	
pkt	 4)	 k.p.c.).	 No,	 bo	 jeśli	 p.	 Sarata	 regularnie	 wpłacają	 kwoty	 do	 Spółdzielni,	 tyle	 że	
wynikające	z	faktycznych	kosztów	związanych	z	domem,	w	którym	mieszkają,	a	Spółdzielnia	z	
drugiej	 strony	 w	 toku	 kilkuletniego	 procesu	 ani	 razu	 nie	 wykazała	 skąd	 wzięły	 się	 kwoty,	
którymi	 chce	 obciążać	 Pozwanych,	 to	 trudno	w	 tej	 sytuacji	 mówić,	 że	 Spółdzielnia	 poniosła	
jakąś	 szkodę.	 Jak	 Powódka	 sama	 podkreśla,	 nie	 jest	 podmiotem	 nastawionym	 na	 zysk	 i	 ma	
działać	bezkosztowo.	W	 takim	razie,	 jeśli	Pozwani	wpłacają	 regularnie	kwoty	odpowiadające	
kosztom	 utrzymania	 tego	 domu,	 to	 nadwyżka	 (której	 zasadności	 Skarżąca	 nie	 potrafiła	
wykazać)	stanowiłaby	jej	nieuprawniony	zysk.	
	
	

• WYKAZANIE	PRZESŁANKI	Z	ART.	424(5)	§	1	PKT	5)	K.P.C.	
	
Brak	uwag	do	tej	części	uzasadnienia.	
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• PODSUMOWANIE	

	
W	świetle	przeprowadzonej	analizy	jasne	jest,	że	orzeczenie	zapadłe	w	dniu	27	listopada	2019	
r.	w	sprawie	o	sygn.	akt	V	Ca	1771/19	jest	zgodne	z	prawem.	Podstawą	tego	wyroku	było	nie	
tylko	 nadużycie	 przez	 Spółdzielnię	 prawa	 podmiotowego	 w	 zw.	 z	 art.	 5	 k.c.	 (co	 na	 tle	 akt	
sprawy	oraz	późniejszych	wyroków	SO	 i	 SA	w	Warszawie	 załączonych	do	niniejszego	pisma,	
jest	całkowicie	jednoznaczne),	jak	próbuje	to	przedstawić	Skarżąca,	ale	także	nieudowodnienie	
faktycznych	kosztów	poniesionych	w	zw.	z	utrzymaniem	domu	jednorodzinnego	zajmowanego	
przez	Pozwanych.	
	
Sąd	Okręgowy	w	Warszawie	 trafnie	skonstatował,	że	mamy	w	tym	przypadku	do	czynienia	z	
sytuacją	 rażącą	 nie	 tylko	 pod	 względem	 zasada	 współżycia	 społecznego	 (Pozwani	 pomimo	
poniesienia	 kosztu	 budowy	 domu	 od	 20	 lat	 mieszkają	 w	 budynku	 stanowiącym	 de	 iure	
własność	Gminy	 i	 ostatnie	wyroki	w	 sprawach	 Spółdzielni	 pokazują,	 że	 taki	 stan	nie	 ulegnie	
zmianie	 w	 przyszłości	 –	 str.	 5-6	 uzasadnienia	 Wyroku	 SO),	 ale	 także	 po	 prostu	 z	
niewykazaniem	 wysokości	 roszczenia	 przez	 stronę	 Powodową	 (Spółdzielnia	 w	 toku	 całego	
procesu	 nie	 była	 w	 stanie	 odnieść	 się	 do	 licznych	 szczegółowych	 zarzutów	 Pozwanych	
odnośnie	wysokości	kwot	wynikających	z	uchwały	RN;	przy	czym	należy	wskazać,	że	Pozwani	
uiszczają	regularnie	na	rzecz	Spółdzielni	koszty	faktycznie	przez	nią	poniesione	–	str.	6	Wyroku	
SO).	
	
Reasumując,	 zdziwienie	 budzi	 twierdzenie	 Spółdzielni	 o	 naruszeniu	 „zasad	 demokratycznego	
państwa	prawnego”	w	 sytuacji,	w	której	 ta	 sama	 Spółdzielnia	 od	20	 lat	 nie	wywiązała	 się	 ze	
swojego	zobowiązania	umownego	wobec	Pozwanych	w	zakresie	przeniesienia	na	nich	 tytułu	
prawnorzeczowego	 do	 domu	 (wybudowanego	 za	wpłacony	 przez	 nich	wkład).	 Jednocześnie	
Pozwani	nie	uchylają	się	do	wpłacania	rzeczywistych	kosztów	związanych	z	zamieszkiwanym	
domem,	 jednak	 Spółdzielnia	 jednostronnie	 chce	 narzucać	 im	 znacznie	 zawyżone	 opłaty,	
których	wysokości,	w	 toku	procesu,	nie	była	w	stanie	w	sposób	merytoryczny	wykazać.	Tym	
samym	 trudno	 mówić	 o	 jakiejkolwiek	 szkodzie	 po	 stronie	 Spółdzielni,	 którą	 teraz	 miałby	
dodatkowo	refundować	na	jej	rzecz	Skarb	Państwa	za	rzekomo	niezgodny	z	prawem	wyroku.	
	
	

Mając	na	uwadze	powyższe,	wnoszę	jak	w	Petitum.	
	
	
________________________	
adw.	Piotr	Terlecki	
	
Załączniki:	

1) odpis	pełnomocnictwa	wraz	z	opłatą	skarbową	(34	zł);	
2) oświadczenie	dot.	kosztów,	faktura	i	przelew;	
3) dwa	wyroki	SO	i	SA	w	sprawie	sporu	Powódki	z	m.st.	Warszawa	(użytkowanie	wieczyste	gruntu);	
4) trzy	wyroki	SO	i	SR	w	analogicznych	sprawach,	korzystne	dla	Pozwanych;	
5) opinia	biegłego	rewidenta	dot.	m.in.	braku	pokrycia	środków	w	ramach	funduszu	remontowego;	
6) kontrola	przewodów	kominowych;	
7) 3	odpisy	odp.	na	skargę	(1	odpis	został	wysłany	do	pełnomocnika	strony	przeciwnej);	

	


