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SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

Działając w imieniu powoda -Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" (dalej określanej także 
jako: „Spółdzielnia"), pełnomocnictwo i pełnomocnictwo substytucyjne wraz z dowodem 
uiszczenia opłat skarbowych i odpisem z KRS w załączeniu - Załącznik nr 1, niniejszym na 
podstawie art. 4241 § 1 KPC zaskarżam w całości wyrok Sądu Okręgowego 
w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt 
V Ca 1771/19 oraz wnoszę o:
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1. stwierdzenie niezgodności zaskarżonego wyroku z art. 365 § 1 KPC, art. 5 KC oraz art. 
4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: usm);

2. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów niniejszego 
postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Ponadto wskazuję, iż:

1. zaskarżony wyrok jest niezgodny z art. 365 § 1 KPC, art. 5 KC oraz art. 4 ust. 3 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: usm);

2. wskutek wydania zaskarżonego orzeczenia powód poniósł szkodę w wysokości co 
najmniej 34.418,63 PLN (bez odsetek ustawowych), albowiem nie doszło do wydania 
wyroku zasądzającego kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w częściach przypadających na lokal pozwanych oraz eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości wspólnych stanowiących mienie spółdzielni.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

1. rażące naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art.365 § 1 KPC poprzez 
jego niezastosowanie i w konsekwencji dokonanie rozbieżnej oceny przysługiwania 
powodowi roszczenia objętego pozwem, którego zasadność w niezmienionych 
okolicznościach sprawy została już prawomocnie ustalona w:
A. wyroku wstępnym i częściowym z dnia 4 lipca 2016r. wydanym w tej samej 

sprawie;
B. wyroku z dnia 15 lipca 2015r. utrzymanego w mocy przez Sąd II instancji 

wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2016r. wydanym w innej sprawie (tożsamej 
przedmiotowo i podmiotowo);

2. rażące naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 5 KC poprzez jego 
niewłaściwe zastosowanie polegające na:
A. przyjęciu, iż sprzecznym z zasadami współżycia społecznego jest żądanie od 

pozwanych partycypowania w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni -  
w sytuacji gdy obowiązek uczestnictwa w ww. kosztach określony został 
ustawowo;

B. niewskazaniu z jaką z zasad współżycia społecznego jest rzekomo sprzeczne 
żądanie przez spółdzielnię mieszkaniową aby podmiot, który zajmuje 
i dysponuje w sposób wyłączny nieruchomością wchodzącą w skład mienia tej 
spółdzielni partycypował w kosztach związanych z eksploatacja i utrzymaniem 
nieruchomości;
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3. rażące naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 4 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez jego niezastosowanie i w 
konsekwencji błędne przyjęcie, że powodowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy 
Metrze" była zobligowana do wyodrębnienia kosztów poniesionych przez nią, a 
związanych z obsługą domu jednorodzinnego zajmowanego przez pozwanych, w 
sytuacji gdy sposób ewidencjonowania kosztów i przychodów w spółdzielniach 
mieszkaniowych określony jest ustawowo, a nadto w sprawie przeprowadzony został 
dowód z opinii biegłego potwierdzający prawidłowość obciążenia danymi kosztami 
pozwanych.

UZASADNIENIE
• Stan faktyczny

Pozwem z dnia 12 listopada 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" wniosła 
o zasądzenie solidarnie od Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej Saraty kwoty 47.880,24 PLN 
wraz z odsetkami tytułem opłat za eksploatację i utrzymanie domu zajmowanego przez 
pozwanych, a stanowiącego mienie spółdzielni. Pozwanym na chwilę składania pozwu, jak 
również obecnie przysługuje ekspektatywa ustanowienia spółdzielczego prawa do domu 
jednorodzinnego.

W dniu 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał wyrok 
wstępny i częściowy, w którym:

1. uznał za usprawiedliwione co do samej zasady roszczenie spółdzielni o zapłatę opłat 
od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2013 r.

2. oddalił powództwo w części, co do opłat za okres od 1 sierpnia 2009 r. do 
31 października 2010 r. z uwagi na zgłoszony zarzut przedawniania

W uzasadnieniu Sąd I instancji szczegółowo odniósł się do kwestii zasadności obciążania 
pozwanych opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości na podstawie 
art. 4 ust. 3 usm. Sąd stwierdził, że wobec osób, które oczekują na spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, a którym lokal pozostawiono już do dyspozycji należy stosować takie samo 
rozwiązanie jakie przewidziano wprost dla osób oczekujących na ustanowienie spółdzielczego 
prawa do lokalu lub jego odrębnej własności.
Dowód:

-  wyrok wstępny i częściowy z dnia 4 lipca 2016 r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt II C 
111/14)-Załącznik nr 2

Przedmiotowy wyrok został zaskarżony przez pozwanych. W dniu 25 lipca 2017 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację. Tym samym, uznając 
za usprawiedliwione co do samej zasady roszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze". 
Dowód:
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-  wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2017 r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt V Ca 
2759/16) -  Załącznik nr 3

Następnie w sprawie przeprowadzone zostało postępowanie dowodowe, w celu ustalenia 
wysokości roszczenia należnego powodowi. W szczególności przeprowadzony został dowód 
z opinii biegłego z zakresu: zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wydał wyrok, 
w którym zasądził solidarnie od pozwanych kwotę 34.418,63 PLN wraz z ustawowymi 
odsetkami.
Dowód:

-  wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 4 kwietnia 
2019 r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt II C 111/14) -  Załącznik nr 4

Powyższe rozstrzygniecie zostało zaskarżone przez pozwanych.

Finalnie, wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. i oddaliłw całości powództwo. W uzasadnieniu wyjaśnił, że podstawę 
takiego rozstrzygnięcia stanowi art. 5 KC.
Dowód:

-  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. wraz 
z uzasadnieniem ( sygn. akt V Ca 1771/19) -  Załącznik nr 5

Wskazać nadto należy, iż w innej sprawie toczącej się między tymi samymi stronami, 
dotyczącej tego samego przedmiotu tj. roszczenia o zapłatę z tytułu partycypacji 
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających na lokal pozwanych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni, ale dotyczącej innego okresu, w dniu 15 lipca 2015 r. zapadł wyrok Sądu 
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ustalający zobowiązania Zofii 
Maciejewskiej- Sarata i Zbigniewa Sarata względem Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze".

Wyrok ten utrzymany został w mocy wyrokiem Sądu II instancji z dnia 12 sierpnia 2016 r. 
Dowód:

-  wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 
r. wraz z uzasadnieniem ( sygn. akt II C 7/12) -  Załącznik nr 6

-  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 r. wraz 
z uzasadnieniem ( sygn. akt V Ca 3614/15) -  Załącznik nr 7

• Uzasadnienie podstaw skargi

Ad. 1. Rażące naruszenie art. 365 § 1 KPC
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Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., w sposób rażący narusza 
przepis art. 365 § 1 KPC. Przepis ten stanowi, że: „Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko 
strony i sąd, który je wydal, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy 
administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.” Zatem 
związanie sądu prawomocnym rozstrzygnięciem obejmuje tak rozstrzygnięcia wydane w danej 
sprawie -  jak również w szczególnych warunkach- rozstrzygnięcia wydane co prawda w innej 
sprawie, lecz mające walor prejudycjalny. Naruszenie art. 365 § 1 KPC przez wyrok Sądu 
Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. ma dwojaki charakter.

(A) Po pierwsze, przejawia się w zignorowaniu przez Sąd Okręgowy - faktu wydania i treści 
wydanego w sprawie wyroku wstępnego z dnia 4 lipca 2016 r., który to wyrok został już 
poddany kontroli instancyjnej.

(B) Po drugie, Sąd Okręgowy naruszył zasadę związania go prawomocnym wyrokiem wydanym 
co prawda w innej sprawie, ale dotyczącym tego samego roszczenia powstałego między tymi 
samymi podmiotami, a jedynie na skutek rozdrobnienia roszczeń (dochodzenia roszczeń za 
inne okresy).

Ad. (A)

Z opisanego powyżej stanu faktycznego sprawy wynika, że w dniu 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok, w którym uznał za usprawiedliwione co do samej 
zasady roszczenie powodowej spółdzielni.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy przedstawił przekonującą i szczegółową argumentację, 
potwierdzająca słuszność wydanego rozstrzygnięcia.

Wyjaśnił m.in., że „ Art. 4 przywołanej ustawy stanowi o obowiązku uiszczania opłat w celu 
uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomościi, nie warunkując tego obowiązku 
prawem rzeczowym spółdzielni do tychże nieruchomości. Niezależnie od tego, czy do 
odpowiednich nieruchomości przysługują spółdzielniom prawa rzeczowe, czy obligacyjne, czy 
wreszcie spółdzielnie posiadają nieruchomości bez tytułu prawnego, utrzymanie 
nieruchomości powoduje koszty, które powinny być uiszczane w formie odpowiednich opłat. 
Założenie przeciwne prowadziłoby do wniosku niedorzecznego, że żadna z osób określonych w 
art. 4 przywołanej ustawy, pomimo korzystania z lokalu nie byłaby zobowiązana względem 
spółdzielni do jakichkolwiek opłat we wszystkich tych wypadkach, w których spółdzielnia 
posiadła nieruchomości na podstawie umów nieważnych lub nieskutecznych albo 
niewywołujących skutków rzeczowych. Członkowie takich spółdzielni byliby bowiem 
w nieusprawiedliwiony sposób uprzywilejowani na zasadzie swoistego prawa do 
nieodpłatnego korzystania z lokali.”.
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Nadto, prawidłowość i zgodność z prawem wyroku wstępnego poddana została weryfikacji 
przez Sąd II instancji. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy rozpoznający apelację 
od wyroku wstępnego w całości podzielił stanowisko Sądu I instancji.

Od chwili uprawomocnienia się wyroku wstępnego do dnia wydania zaskarżonego wyroku 
Sądu Okręgowego z dnia 27 listopada 2019 r. nie zaszła żadna zmiana okoliczności 
faktycznych.

Analizując naruszenie przez Sąd Okręgowy art. 365 § 1 KPC należy zatem w sposób właściwy 
określić charakter wyroku wstępnego oraz cel i skutki związane z jego wydaniem.

Wyrok wstępny dotyczy samej zasady odpowiedzialności, tj. rozstrzyga o istnieniu 
konkretnego stosunku prawnego lub prawa, z którego wynika dochodzone roszczenie. Przez 
termin "żądanie usprawiedliwione w zasadzie" należy rozumieć istnienie pomiędzy stronami 
procesu stosunku prawnego uzasadniającego uwzględnienie powództwa. Nie przesądza to 
jednak kwestii zasadności powództwa na dzień zamknięcia rozprawy.

W wypadku zmiany okoliczności sprawy (spełnienie świadczenia, podniesienie zarzutu 
przedawnienia, potrącenie) po wydaniu wyroku wstępnego jest w pełni dopuszczalne 
oddalenie powództwa w całości albo w części, pomimo wcześniejszego uznania żądania za 
usprawiedliwione w zasadzie.

Natomiast w wypadku okoliczności niezmiennych albo okoliczności zmiennych -  lecz 
niezmienionych, oddalenie powództwa w całości, po wydaniu wyroku wstępnego, jest 
niedopuszczalne.

Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 
o sygn. akt III CSK 165/10, w którym stwierdził, że:

„Sąd wydaje wyrok wstępny gdy uzna, że sq podstawy do pozytywnego orzeczenia o zasadzie 
dochodzonego roszczenia. Wyrok ten, po jego uprawomocnieniu się, wiąże sąd w sprawie, 
w której został wydany. Przysługuje od niego nie tylko apelacja, ale w sprawie tzw. kasacyjnej 
także skarga kasacyjna. Moc wiążąca wyroku wstępnego oznacza, że strona 
w postępowaniu co do wysokości żądania nie może podważać zasadności stwierdzonego 
roszczenia. Wyrok wstępny wywołuje skutki orzeczenia formalnie prawomocnego (art. 365 § 1 
KPC; por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.10.1999 r., I CKN 169/98, OSP 2001, nr 
4, poz. 63), ale również - jak trafnie podkreślono w literaturze - materialnie prawomocnego 
(art. 366 KPC). Ma powagę rzeczy osądzonej co do tego, co w związku 
z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia i tylko pomiędzy tymi samymi stronami. 
Stwarza więc normę konkretną o charakterze trwałym regulującą sporny między stronami 
stosunek prawny i z tego względu niedopuszczalne jest ponowne rozstrzygnięcie 
o zasadzie roszczenia przesądzonej w wyroku wstępnym."
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Podobnie w wyroku z dnia 1 grudnia 1999 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I PKN 401/99 Sąd 
Najwyższy stanął na stanowisku, że moc wiążąca wyroku wstępnego oznacza, iż po jego 
uprawomocnieniu się nie można podważać zasadności dochodzonego roszczenia.

W świetle powyższego, już z uwagi na fakt podważenia przez Sąd Okręgowy, stwierdzonej 
w prawomocnym wyroku wstępnym zasadności roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 
Metrze" względem pozwanych, orzeczenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sposób rażący narusza 
prawo.

Ad. (B)

Przypomnieć nadto należy, iż między stronami niniejszego postępowania prowadzona 
i prawomocnie zakończona była inna sprawa cywilna dotycząca tego samego roszczenia, które 
zostało osądzone zaskarżanym wyrokiem.

Sprawa ta dotyczyła jedynie innego okresu, za który należne były na rzecz spółdzielni opłaty 
z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości wchodzącej 
w skład mienia spółdzielni.

Jak to wynika z przywołanego powyższej stanu faktycznego, w dniu 15 lipca 2015 r. Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał wyrok ustalający co do zasady 
odpowiedzialność pozwanych za część kosztów ponoszonych przez spółdzielnię, tj. kosztów 
eksploatacyjnych i kosztów utrzymania, które zgodnie z przepisami prawa i stosownymi 
uchwałami organów spółdzielni obciążały osoby dysponujące daną nieruchomością.

Orzeczenie to w sposób pełny i wyczerpujący przesądziło o zasadności roszczeń spółdzielni 
kierowanych w stosunku do podmiotów korzystających z nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni.

W takiej sytuacji, korzysta ono z waloru prejudycjalności względem innych spraw dotyczących 
tego samego przedmiotu, a wszczętych w późniejszych okresach z uwagi na rozdrobnienie 
roszczeń czy też różny termin wymagalności.

W uchwale składu 7 sędziów mającej moc zasady prawnej ( III PZP 34/69) Sąd Najwyższy 
przyjął, że :

„Zgodnie z art. 366 KPC o zakresie powagi rzeczy osądzonej decyduje przedmiot 
prawomocnego rozstrzygnięcia sądu, czyli zawarte w sentencji wyroku rozstrzygnięcie 
o żądaniu strony. Z powagi rzeczy osądzonej nie korzysta zatem uzasadnienie wyroku 
zawierające motywy rozstrzygnięcia, które mogą jedynie służyć wyjaśnieniu (ustaleniu) granic 
powagi rzeczy osądzonej przysługującej rozstrzygnięciu zawartemu w sentencji.

Ponieważ jednak w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych czynami niedozwolonymi sąd 
nie jest związany żądaniem pozwu, przeto wymaga rozważenia znaczenie uchwały składu
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siedmiu sędziów z dnia 24. V.1960 r. w sprawie 1 CO 5/60 (OSN 1961 r., poz. 3), stwierdzającej 
m.in., że "wniesienie powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 
przerywa bieg przedawnienia roszczeń nie ujawnionych w żądaniu pozwu, jeżeli twierdzenia 
faktyczne pozwu obejmują istotne elementy usprawiedliwiające roszczenie". Wprawdzie Sąd 
Najwyższy stwierdził w wyroku z dnia 7. VIII.1969 r. II CR 283/69, że podstawowa teza 
wymienionej uchwały nie straciła aktualności pod rządem obowiązującego KPC, jednakże nie 
zapobiega ona tym wszystkim trudnościom, jakie poszkodowany napotyka przy dochodzeniu 
innych roszczeń w przyszłości, jeżeli w obecnie rozpatrywanej sytuacji nie wynikają z podstawy 
faktycznej dalej idące albo inne niż zgłoszone przez niego żądania."

Co więcej w uchwale z dnia 29 marca 1994 r. ( III CZP 29/94) Sąd Najwyższy przesądził, że:

„W procesie o dalszą - ponad prawomocnie uwzględnioną - część świadczenia z tego samego 
stosunku prawnego, sąd nie może w niezmienionych okolicznościach odmiennie orzec
0 zasadzie odpowiedzialności pozwanego."

W świetle powyższego Sąd, rozpoznający sprawę między tymi samymi stronami, zobowiązany 
jest przyjąć, że dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak wynika to z wcześniejszego 
prawomocnego wyroku.

Tym samym, skoro istnieje prawomocny wyrok zasądzający od pozwanych na rzecz powoda 
należność z tytułu udziału w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiącej 
mienie spółdzielni -  a którego zakres dotyczy jedynie innego okresu powstania
1 wymagalności ww. kosztów -  Sąd rozpoznający sprawę nie ma możliwości czynienia ustaleń 
w zakresie zasadności żądania powoda w sposób odmienny niż to wynika z pierwszego 
prawomocnego już orzeczenia. Kwestia objęta prawomocnym rozstrzygnięciem bowiem 
w ogóle nie podlega ponownemu badaniu, o ile w sprawie nie doszło do zmiany okoliczności 
fa ktycznych.

Z powyższego wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok z dnia 27 listopada 2019 
r. w sposób rażący naruszył zasadę związania go prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r., utrzymanego w mocy przez Sąd 
II instancji wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Ad. 2. Rażące naruszenie art. 5 KC

W uzasadnieniu kwestionowanego rozstrzygnięcia - jako podstawę zmiany wyroku Sądu 
I instancji i oddalenie powództwa w całości wskazano art. 5 KC.

Przepis ten stanowi, iż „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 prawa i nie 
korzysta z ochrony".
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Wyjaśnić przy tym należy, iż uprawnieniem powoda w rozumieniu tegoż przepisu jest 
możliwość żądania od pozwanych realizacji określonego ustawowo obowiązku tj. obowiązku 
opisanego w art. 4 ust. 3 usm, polegającego na partycypowaniu w kosztach utrzymania 
i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Powód występując z żądaniem dokładnie opisał i wykazał, że spełnione zostały wszystkie 
ustawowe przesłanki gwarantujące mu ochronę prawną.

Nadto powód wykazał niezbędnymi środkami dowodowymi wysokość żądania opisanego 
pozwem. W szczególności oprócz dokumentów stanowiących podstawę dla wyliczenia 
wysokości kosztów obciążających konkretnie pozwanych, wniósł o przeprowadzenie dowodu 
z opinii biegłego. Taka opinia została w sprawie sporządzona i potwierdzona została 
prawidłowość obciążenia właśnie pozwanych, żądaną w pozwie kwotą.

Tym samym w sprawie nie zaistniała okoliczność świadcząca o nadużyciu prawa 
podmiotowego przez powodową spółdzielnię.

Pomimo powyższego, Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 listopada 2019 r. 
wskazał, że „zasądzenie ww. kwoty od pozwanych na rzecz powoda ocienić należy jako 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.".

Sąd jednak nie wytłumaczył na czym, w jego ocenie, polegać miałaby rzekoma sprzeczność 
z zasadami współżycia społecznego.

Oczywistym jest bowiem, że to korzystający powinien ponosić koszty związane z bieżącym 
utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, którą zajmuje.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest osobą prawną, która w zakresie sprawowania funkcji zarządcy 
mieniem spółdzielni opiera się o zasadę działalności bezwynikowej (art. 6 usm) Oznacza to w 
uproszczeniu, iż spółdzielnia nie czerpie zysku z tytułu rozliczania kosztów utrzymania i 
eksploatacji nieruchomości. Ewentualna nadwyżka lub niedobór powstałe 
w danym okresie rozliczeniowym odpowiednio zmniejszają lub zwiększają zobowiązania 
w okresie następnym.

Co więcej spółdzielnia zarządza swoim mieniem jako całością. Oczywiście prowadzi odrębne 
ewidencje, dla każdej z nieruchomości, ale nie jest w stanie wyodrębnić nieruchomości, co do 
której istnieje zadłużenie w zakresie uiszczania opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 
i utrzymania. Nie jest zatem w stanie doprowadzić do sytuacji, w której dla konkretnej 
nieruchomości wstrzymane będzie świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu 
jej we właściwym stanie i zaopatrzeniu przykładowo w media.
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Tym samym, gdy jeden z podmiotów dysponujących nieruchomością wchodzącą w skład 
mienia spółdzielni nie uiszcza kosztów związanych przykładowo z: dostawą mediów, 
utrzymaniem nieruchomości, wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości na 
nieruchomości i wokół niej itp. koszty te obciążają pozostałych członków spółdzielni 
mieszkaniowej.

Finalnie zatem za usługi i dobra świadczone dla jednych osób fizycznych koszty ponoszą inne 
osoby fizyczne. A właśnie taki skutek wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 
listopada 2019 r. uznać należy za niezgodny z zasadami współżycia społecznego -  dokładnie 
zasadą sprawiedliwości społecznej.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że powoływanie się na naruszenie zasad współżycia 
społecznego wymaga wskazania, jaka konkretnie zasada została naruszona oraz wskazania 
pełnej treści powoływanej zasady.

W przedmiotowej zaś sprawie, Sąd wydający zaskarżane orzeczenie nie wskazał jaka zasada 
współżycia społecznego została naruszona oraz na czym polega owe naruszenie.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Sąd Okręgowy w Warszawie- wydając zaskarżony wyrok- 
niejako „ukarał" powodową spółdzielnię, za to, iż nie zawarła z m.st. Warszawy umowy o 
użytkowanie wieczyste gruntu, na którym znajduje się dom jednorodzinny pozwanych. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż:

1. pozwani mieli pełną świadomość, przy zawieraniu umowy o budowę domu, iż teren 
został oddany w dzierżawę, a w istocie zdarzeniem przyszłym i niepewnym będzie 
ustanowienie użytkowania wieczystego. Cena, za jaką można było nabyć ekspektatywę 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego była bowiem bardzo 
atrakcyjna;

2. powodowa spółdzielnia działa w interesie wszystkich członków, dlatego aspekt 
finansowy ma decydujące znaczenie i w sytuacji, gdy m.st. Warszawa znacznie 
podniosło stawkę czynszu dzierżawnego w trybie „podwyższenia opłaty za 
użytkowanie wieczyste" spółdzielnia zakwestionowała podwyżkę i jest w sporze z m.st. 
Warszawa. Ponadto, spółdzielnia do dnia dzisiejszego opłaca stawkę czynszu 
dzierżawnego w dotychczasowej wysokości- czyli w ocenie m.st. Warszawy posiada 
zadłużenie, co z kolej stoi na przeszkodzie zawarcia umowy o ustanowienie 
użytkowania wieczystego;

3. jeżeli w ocenie pozwanych ponieśli oni szkodę związaną z brakiem ustanowienia na ich 
rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego to na zasadach 
ogólnych mogą ubiegać się o odszkodowanie, wykazując przy tym szkodę oraz związek
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przyczynowy pomiędzy rzekomą szkodą a działaniem spółdzielni. Do takiego procesu 
nigdy jednak nie doszło;

4. pozwani, de facto z tytułu niepłacenia opłat eksploatacyjnych uczynili źródło dochodu 
i konsekwentnie nie płacą. Przeciwko pozwanym w chwili obecnej toczy się 10 spraw 
o zapłatę na łączną kwotę 227.461,32 PLN.

Ocena roszczenia na podstawie art. 5 KC musi uwzględniać interesy obu stron. Ponieważ 
ustawodawca w art. 5 KC wyłączył ochronę podmiotu korzystającego z przysługującego mu 
prawa w sposób, jaki nie da się pogodzić z zespołem szczególnych reguł postępowania 
w życiu społecznym, zwanym zasadami współżycia społecznego, to inne zachowania drugiej 
strony muszą spotkać się z krytyką poprzez rozważenie interesów obu stron stosunku 
cywilnoprawnego i całokształtu okoliczności danego przypadku.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i judykatury stosowanie art. 5 KC nie może 
prowadzić do uchylenia bądź zmiany obowiązujących przepisów prawa (orz. SN z 3.5.1961 
r., 3 CR 286/60, OSP 1962, Nr 3, poz. 77; wyr. SN z 5.5.1964 r., I PR 159/64, OSNCP 1965, Nr 1, 
poz. 19; z 8.9.1964 r„ III PR 82/63, OSNCP 1965, Nr 2, poz. 36; z 22.9.1987 r„ III CRN 265/87, 
OSNCP 1989, Nr 5, poz. 80; z 20.6.2008 r„ IV CNP 12/08, z 25.1.2012 r„ II PK 105/11), a taki 
skutek wywołało zaskarżone orzeczenie w odniesieniu do art. 4 ust. 3 u.s.m.

Norma zamieszczona w art. 5 KC ma charakter wyjątkowy, przy ocenie zaś, czy wykonywanie 
prawa nie narusza zasad współżycia społecznego, należy brać pod uwagę całokształt 
okoliczności konkretnego przypadku, a nie tylko jedną z tych okoliczności, choćby jej znaczenie 
było doniosłe [orz. SN z 11.9.1961 r., I CR 693/61, OSNCP 1963, Nr 2, poz. 31; uchw. SN z 
20.5.1966 r., III PZP 6/66, OSNCP 1967, Nr 1, poz. 5; wyr. SN z 28.11.1967 r., I PR 415/67, OSP 
1968, Nr 10, poz. 210; uchw. SN z 17.1.1974 r., III PZP 34/73, OSNCP 1975, Nr 1, poz. 4; uchw. 
SN(7) z 27.10.1983 r., III CZP 35/83, OSNCP 1984, Nr 6, poz. 86; wyr. SN z 26.6.1997 r., I CKN 
131/97, z 15.4.2011 r., IICSK 494/10 z 20.10.2011 r„ IV CSK16/11, z 11.4.2013 r., II CSK 438/12; 
wyr. SN z 8.4.2016 r., I CSK 285/15.

Szczegółowo problematyką zajął się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 20 sierpnia 2015r. 
(II CSK 555/14) rozważył istotę klauzuli generalnej - niedopuszczalności czynienia ze swego 
prawa użytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego i przyjął, że ma ona na celu 
zapobieganie stosowaniu prawa w sposób prowadzący do skutków nieetycznych lub 
rozmijających się w sposób zasadniczy z celem danej regulacji prawnej. Jeśli więc 
uwzględnienie powództwa zgodnego z literą prawa powodowałoby w sumie skutki rażąco 
niesprawiedliwe lub krzywdzące dla pozwanego, niedające się zaakceptować z punktu 
widzenia norm moralnych i wartości powszechnie uznanych w społeczeństwie, to należy 
skorzystać z możliwości, jaką stwarza art. 5 k.c. i oddalić takie żądanie.
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W takiej sytuacji wyrok z dnia 27 listopada 2019 r. z uwagi na niewłaściwe zastosowanie art. 5 
KC -  stanowi o rażącym naruszeniu przepisów prawa.

Ad. 3. Rażące naruszenie przepisów art. 4 usm

Zasady ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni uregulowane są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 spółdzielniach mieszkaniowych.

Wedle treści art. 4 ust. 1 usm członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa 
do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją
1 utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie 
z postanowieniami statutu. Artykuł 4 ust. I 1 usm stanowi, że osoby niebędące członkami 
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak 
członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 usm.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 zd. 2 usm do domów jednorodzinnych 
stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 usm, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich 
rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej 
własności lokalu (czyli posiadający ekspektatywę danego prawa) są obowiązani uczestniczyć 
w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub 
budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone 
w ust. 1 albo 2,

Ponadto ustęp 4 omawianego przepisu stanowi, że „Właściciele lokali niebędqcy członkami 
spółdzielni sq obowiqzani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Sq oni również 
obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego 
korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te 
wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, 
z zastrzeżeniem art. 5.".

Zatem z zacytowanych powyżej regulacji prawnych wynika, że zobowiązanymi ustawowo do 
partycypowania w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości wspólnych są zarówno członkowie spółdzielni jak i osoby niebędące
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członkami, a którym przysługuje prawo do lokalu ( w tym nie tylko prawo własności ale 
również prawa spółdzielcze) Co więcej, obowiązanymi do ponoszenia opłat są również 
osoby którym przysługuje ekspektatywa prawa do lokalu.

Konkretyzacja zasad uiszczania opłat w powodowej Spółdzielni określona została w statucie 
i aktach wewnętrznych szczegółowo regulujących kwestię zasad ponoszenia opłat 
uregulowanych w art. 4 usm. Zgodnie z § 13 ust 1 Statutu „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: członkowie którym 
przysługują spółdzielcze prawa do lokali; pozostali użytkownicy lokali, z zastrzeżeniem § 79 ust. 
1 pkt 3 i 4 statutu".

Ponadto wyjaśnić należy, że zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" wysokość kosztów związanych 
z opłatami eksploatacyjnymi ustalana jest na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej SM „Przy 
Metrze", które zawierają wyliczenia należności dla poszczególnych nieruchomości, 
w odniesieniu do konkretnych okresów.

Wobec powyższego oczywistym jest, że przedstawione w niniejszej sprawie roszczenie winno 
i zostało uzasadnione poprzez przedstawienie stosownych aktów prawnych określających 
wysokość opłat ponoszonych tytułem partycypacji w kosztach eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze".

W szczególności zatem błędnym i wynikającym z niezrozumienia przepisów prawnych oraz 
zasad gospodarowania mieniem spółdzielni, jest oczekiwanie, aby spółdzielnia mieszkaniowa 
prowadziła odrębny rejestr kosztów ponoszonych przez nią dla każdej nieruchomości. Co 
więcej powyższe jest niemożliwe do realizacji, chociażby z uwagi na fakt, iż kosztów 
związanych z utrzymaniem i eksploatacją wynika z umów zawieranych przez spółdzielnię jako 
zarządcę całego mienia spółdzielni.

Dodatkowo wskazuję, że na podstawie treści Uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie 
7 sędziów z dnia 24 maja 2013 r. III CZP 104/12 oczywistym stało się, iż niedopuszczalne jest 
de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (prawa do 
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w razie nieprzysługiwania spółdzielni 
mieszkaniowej własności (współwłasności) gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, 
zarówno w wyniku bezpośredniego utworzenia tego prawa, na podstawie umowy członka ze 
spółdzielnia (wcześniej, tzw. przydziału), jak i w rezultacie przekształcenia spółdzielczego 
lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tak więc spółdzielnia nie 
legitymując się tytułem własności ani użytkowaniem wieczystym gruntu nie może takiego 
prawa rzeczowego skutecznie ustanowić.
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Jednakże w tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy jednoznacznie przesądził, że „spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego 
spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę 
tego prawa".

Zauważyć nadto należy, żejuż przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz podjęciem uchwały Sądu Najwyższego, o której mowa powyżej dochodziło do akceptacji 
czynności zmierzających do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
bezpośrednio na rzecz członka spółdzielni w umowie o przydział lokalu lub w wyniku 
przekształcenia w to prawo już istniejącego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (tak 
np. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 73/94, OSNC 1994, 
nr 12, poz. 236), także wówczas, gdy nie doszło jeszcze do definitywnego uregulowania tytułu 
prawnorzeczowego spółdzielni mieszkaniowej do posiadanej przez nieruchomości. Co więcej, 
potrzeby obrotu prawnego i możliwość uzyskania kredytu bankowego przy zabezpieczeniu 
hipotecznym obciążającym omawiane prawo rzeczowe (art. 65 ust- 2 u.k.w.h.) prowadziły do 
występowania z wnioskami o zakładanie odrębnych ksiąg wieczystych dla spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, mimo braku tytułu właścicielskiego lub quasi 
właścicielskiego do gruntu (tak w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 
73/94 i w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., III CZP 121/94, "Rejent" 1996, 
nr 3, s. 123).

Oznacza to, że pomimo tego, że Spółdzielnia jedynie dzierżawi grunt, na którym znajdują się 
domy mieszkańców, to mieszkańcy posiadają ekspektatywę prawa do domu 
jednorodzinnego.

Ekspektatywa -  określana jest inaczej jako prawo podmiotowe tymczasowe (a inaczej 
„oczekiwanie prawne"). Posiadacz ekspektatywy jest chroniony prawnie. Zakres możliwości 
korzystania z nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu) przez posiadacza 
ekspektatywy prawa własności/ekspektatywy spółdzielczego prawa do lokalu jest analogiczny 
do zakresów możliwości korzystania z samego prawa. (Jedynym rzeczywistym ograniczeniem 
ekspektatywy jest brak możliwości ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej). W 
konsekwencji, do czasu uregulowania stanu prawnego obecnie dzierżawionej nieruchomości 
brak jest podstaw do ustanawiania na ww. nieruchomości spółdzielczych własnościowych 
praw do domów jednorodzinnych/lokali. Co nie oznacza jednak, że obecni posiadacze 
ekspekatywy tych praw nie są zobowiązani do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Wyjaśnić również należy, że teren dzierżawiony przez spółdzielnię, jest jej mieniem i wobec 
tego jest przez spółdzielnię zarządzany. Fakt, że spółdzielni nie przysługuje w stosunku do tego 
gruntu prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy. Zgodnie z 
art. 1 ust. 3 u.s.m. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej
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mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Z powyższego wynika, że 
Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Zgodnie 
bowiem z art. 44 k.c. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W kategorii innych praw 
majątkowych mieszczą się prawa obligacyjne, również te wynikające z umowy dzierżawy. 
Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i jednoznacznych 
wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Itak w wyroku z dnia 9 marca 2004 
roku, I CK 425/03, Sąd Najwyższy wskazał -  W świetle definicji zawartej w art. 44 k.c., prawo 
własności jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obejmuje bowiem -  obok prawa 
własności -  wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a więc zarówno 
inne prawa rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków obligacyjnych. 
Komentator Elżbieta Niezbecka wskazała (Kidyba, Kodeksy Cywilny. Komentarz. Tom I.) -  i tak 
mieniem są zarówno prawa o charakterze bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym 
(wierzytelności), przy czym nie ma znaczenia, czy mają one charakter zbywalny, czy 
niezbywalny, np. użytkowanie, służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość jako 
przedmiotu obrotu. W literaturze przyjmuje się, że obok praw podmiotowych w skład mienia 
może wchodzić posiadania oraz ekspektatywy. Zgodnie zaś np. ze stanowiskiem Kazimierza 
Piaseckiego (Piasecki, Kodeks Cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz) -  Mienie 
obejmuje także wierzytelności, których podstawę stanowią stosunki zobowiązaniowe, np. 
najem, dzierżaw aweksel, czek i inne papiery wartościowe.

Jak zatem widać okoliczność, że spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, nie 
ma wpływu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na tym 
gruncie. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które spółdzielnia uzyskała od 
gminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, jest bowiem innym prawem majątkowym 
w rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyższego należy uznać, że spółdzielnia 
niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek administrowania nieruchomością, na której 
posadowione są budynki.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że posiadacze ekspektatywy prawa są 
obowiązani w równym stopniu uczestniczyć w pokrywaniu opłat eksploatacyjnych, jak 
mieszkańcy, którym przysługują pełne prawa do lokali. Co więcej, po ustanowieniu na rzecz 
spółdzielni prawa użytkowania wieczystego, sytuacja osób dysponujących ekspektatywą, w 
kontekście konieczności ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, nie uleRnie zmianie. 
Osoby te w dalszym ciągu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i to 
dokładnie w takim samym wymiarze, i taki sam sposób jak dotychczas.

• Uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody spowodowanej przez wydanie 
zaskarżonego wyroku
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Nie budzi wątpliwości strony powodowej, że przez wydanie zaskarżonego wyroku poniosła 
ona szkodę w wysokości co najmniej 34.418,63 PLN (bez odsetek ustawowych) albowiem nie 
otrzymała zwrotu opłat eksploatacyjnych należnych od pozwanych.

Co więcej, jak zasygnalizowano powyżej, w toku jest obecnie 10 tożsamych spraw z 
powództwa SM „Przy Metrze" p-ko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie. Pozwani 
we wszystkich sprawach przedstawiają zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i 
oczekują, iż powództwa zostaną oddalone w oparciu o art. 5 KC. Tym samym szkoda spółdzielni 
może się zwiększyć w zależności od wyniku w/w spraw.

• Wykazanie przesłanki z art. 4245 § 1 pkt 5) KPC

Wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest 
możliwe. Przede wszystkim, z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia, skarga kasacyjna jest 
niedopuszczalna w niniejszej sprawie. Po drugie, powódka zwróciła się do Prokuratora 
Generalnego z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej na podstawie art. 89 § 2 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym. Pismem z dnia 5 listopada 2020r. Prokuratura 
Krajowa pozostawiła wniosek bez biegu.
Dowód:

-  zawiadomienie Prokuratury Krajowej o pozostawieniu pisma bez biegu z dnia 5 
listopada 2020r. -  Załącznik nr 8

Co prawda, zgodnie z najnowszą uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego 
stanowiącą zasadę prawną- z dnia 15 października 2020r. (sygn.akt: III PZP 4/20) strona 
wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia na 
podstawie art. 4241KPC nie ma obowiązku wykazania, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w 
drodze skargi nadzwyczajnej nie było i nie jest możliwe. Tym samym skarga nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 424s § 1 KPC w zw. z art. 4245 § 1 pkt 5 KPC.

Po trzecie wreszcie, brak podstaw do wznowienia postępowania.

• Podsumowanie

W świetle przedstawionych powyżej okoliczności jasnym jest, że orzeczenie zapadłe w dniu 27 
listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 1771/19 jest niezgodne z prawem.

Konsekwencją wadliwości wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie jest naruszenie zasady 
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 
społecznej.
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Wykonanie przedmiotowego wyroku doprowadziło bowiem nie tyle do pokrzywdzenia stron 
postępowania sądowego, co doprowadziło do pokrzywdzenia osób fizycznych -  członków 
spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze", którzy zmuszeni są do poniesienia kosztów 
utrzymania i eksploatacji nieruchomości zajmowanej przez pozwanych. Tym samym pozwani 
w sposób nieuzasadniony prawnie, a wynikający z błędnego orzeczenia sądowego, uzyskali 
wzbogacenie kosztem swoich sąsiadów.

Co więcej, realizacja wyroku Sądu Okręgowego z dnia 27 listopada 2019 r. doprowadziła do 
naruszenia jednego z podstawowych praw konstytucyjnych tj. prawa do sądu -  w aspekcie 
prawa do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia i pewności prawa ( art. 45 ust. 1 Konstytucji 
RP).

W świetle wskazanych okoliczności niniejsza skarga jest uzasadniona i konieczna.

Magdalena Antoś 
A D W O K A T

W załączeniu:

1) odpis pełnomocnictwa i pełnomocnictwa substytucyjnego wraz z dowodem uiszczenia 
opłat skarbowych, odpisem z KRS oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej -  
Załącznik nr 1;

2) wyrok wstępny i częściowy z dnia 4 lipca 2016 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt 
II C 111/14)-Załącznik nr 2;

3) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2017 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt 
V Ca 2759/16) -  Załącznik nr 3;

4) wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 4 kwietnia 
2019 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt II C 111/14) -  Załącznik nr 4;

5) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. wraz 
z uzasadnieniem (sygn. akt V Ca 1771/19) -  Załącznik nr 5;

6) wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 
r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt II C 7/12) -  Załącznik nr 6;

7) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 r. wraz 
z uzasadnieniem (sygn. akt V Ca 3614/15) -  Załącznik nr 7;

8) zawiadomienie Prokuratury Krajowej o pozostawieniu pisma bez biegu z dnia 5 
listopada 2020r. -  Załącznik nr 8;

9) 4 odpisy skargi wraz z załącznikami.
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