
Sygn. akt XVI C 1010/19

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 7 grudnia 2020

Powódka Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą  w Warszawie

wniosła o zasądzenie na jej rzecz solidarnie od pozwanych Zofii Maciejewskiej-Saraty

i Zbigniewa  Saraty  kwoty  8 363,61  złotych  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za

opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. Nadto wniosła

o zasądzenie na jej rzecz solidarnie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów

zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając  swoje  żądanie  powódka  wskazała,  że  pozwanym  przysługuje

ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wraz

z garażem w zabudowie szeregowej, położonego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie.

Powódka podniosła, że pozwani uchylają się od wnoszenia odpłat na rzecz Spółdzielni.

Na kwotę dochodzoną pozwem składają się należności z tytułu opłat eksploatacyjnych

i utrzymania lokalu za okres od sierpnia 2018 do grudnia 2018 – odpowiednio: 1 604,66

złotych  za  sierpień  2018  oraz  po  1 485,48  zł  za  miesiące  wrzesień-grudzień  2018,

a także należności z tytułu kosztów rozliczenia mediów, tj. kwota 244,94 zł za zużycie

zimnej wody oraz kwota 492,28 zł za zużycie ciepłej wody.

(pozew k. 2-4)

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanym 15 stycznia 2019

w sprawie o sygn. II Nc 397/19 Sąd uwzględnił w całości żądanie powódki.

(nakaz zapłaty k. 52)

Pozwani wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc

o oddalenie  powództwa,  a  nadto  o  zasądzenie  od  powódki  na  ich  rzecz  kosztów

postępowania.

Uzasadniając  swoje  stanowisko  pozwani  wskazali,  że  przydział  domu

jednorodzinnego  jest  nieważny,  ponieważ  Spółdzielnia  nie  była  jego  właścicielem.

Właścicielem  budynku  pozostaje  miasto  stołeczne  Warszawa.  W  związku

z powyższym, w ocenie pozwanych, brak jest  podstawy prawnej do dochodzenia od

nich  przez  powódkę  należności  na  podstawie  art.  4  ust.  1  ustawy o  spółdzielniach

mieszkaniowych,  a  nadto  brak  jest  podstaw  do  zarządzania  przez  Spółdzielnie

przydzielonym  im  domem.  Pozwani  podnieśli  także,  że  zgodnie  z  umową



o wybudowanie  domu,  jego  własność  powinna  zostać  przeniesiona  na  pozwanych

w ciągu 4 miesięcy od zakończenia budowy, jednakże powódka nie wywiązała się z

tego zobowiązania. W ocenie pozwanych, zarząd powodowej spółdzielni wykazuje się

biernością i nie czyni nic by uzyskać prawo do gruntu, na którym wzniesiony został

przydzielony  pozwanym  dom.  Co  więcej,  pozwani  wskazywali  na  zawyżenie

naliczanych  opłat  eksploatacyjnych,  a  także  na  niewykazanie  kosztów ponoszonych

w związku z utrzymaniem budynku.

(sprzeciw k. 55-62)

W odpowiedzi na sprzeciw powódka podtrzymała swoje żądanie, modyfikując

jedynie wskazany w pozwie okres zaległości na 1 sierpnia 2018 - 31 grudnia 2018.

(odpowiedź na sprzeciw k. 126-147)

 

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie w dniu 23

sierpnia  1997  zawarła  ze  Zbigniewem  Saratą  umowę  o  nr  210,  na  mocy  której

zobowiązała  się  do  wybudowania  domu  jednorodzinnego  w  zabudowie  szeregowej

o powierzchni  całkowitej  (wraz  z  poddaszem  użytkowym  i  garażem)  188,75  m2,

zlokalizowanego na działce o pow. 210 m2, położonej w Warszawie przy ul. Lanciego.

§ 7 umowy strony wskazały,  że -  po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych

oraz  przeprowadzeniu  ostatecznego  rozliczenia  kosztów  budowy  -  Spółdzielnia

przeniesie na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek. 

(umowa nr 20 z 23 sierpnia 1997, k. 70 – 73)

W dniu 20 kwietnia 2001 Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata otrzymali

od  Spółdzielni  przydział  domu  jednorodzinnego  wraz  z  garażem  o  powierzchni

użytkowej  195  m2,  zlokalizowany  na  działce  o  powierzchni  184  m2,  położony  w

budynku nr S-1 przy ul. Laciego 9B. W pkt 2 załącznika do przydziału Zbigniew Sarata

i Zofia Maciejewska-Sarata zobowiązali się do uiszczania opłat za użytkowanie lokalu

co miesiąc z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. 

(przydział domu jednorodzinnego z 20 kwietnia 2001, k. 9-10)

Właścicielem  działki  ewidencyjnej  nr  41/1  z  obrębu  1-11-05,  na  której

zlokalizowany  jest  segment  przy  ul.  Lanciego  9B,  jest  miasto  stołeczne  Warszawa.

W dniu 2 października  1997 Spółdzielnia  zawarła  z  właścicielem umowę dzierżawy

m.in.  tej  działki  na  okres  29  lat.  W dniu  25  lipca  2000  Rada  Gminy  Warszawa –

Ursynów podjęła uchwałę nr 287 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze



przetargu  przedmiotowej  nieruchomości  oraz  oddania  jej  w użytkowanie  wieczyste.

Z treści  §  2  uchwały  wynika,  że  nieruchomość  została  przeznaczona  do  oddania

w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”,

która ją zabudowała na podstawie zezwolenia na budowę. 

(pismo z 31 lipca 2013 Urzędu miasta stołecznego Warszawy, Biura Gospodarki

Nieruchomościami  Delegatury  w  Dzielnicy  Ursynów,  k.  63,  akt  notarialny

z 2 października 1997, k. 75 – 77, uchwała nr 287 Rady Gminy Warszawa – Ursynów z 

25 lipca 2000, k. 79)

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Przy  Metrze”  wniosła  w dniu  21  grudnia  2018.

pozew  przeciwko  miastu  stołecznemu  Warszawie  o  zobowiązanie  do  złożenia

oświadczenia  woli  o  ustanowienie  prawa  użytkowania  wieczystego  dzierżawionej

nieruchomości.  Nieprawomocnym  wyrokiem  z  4  lutego  2020  Sąd  Okręgowy

w Warszawie w sprawie o sygn. akt II C 33/19 oddalił powództwo.

(kserokopia odpisu wyroku k. 334 oraz wydruk uzasadnienia k. 334 v.- 341)

Zgodnie z § 13 ust. 1 i § 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”

członkowie spółdzielni,  którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali  oraz osoby

niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są

obowiązani  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 –

co miesiąc z góry do 15-nastego dnia każdego miesiąca.

(Status Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” k. 13-18)

W 2018 za pośrednictwem Spółdzielni była dostarczana do posiadanego przez

Zbigniewa Saratę i Zofię Maciejewską-Saratę segmentu zimna i ciepła woda oraz były

odbierane śmieci. Spółdzielnia płaciła również podatek od nieruchomości, na której jest

usytuowany  segment.  Na  dzień  wniesienia  pozwu  Zbigniew  Sarata  i  Zofia

Maciejewska-Sarata  nie  zapłacili  Spółdzielni  Mieszkaniowej  za  dostawę  -  za  jej

pośrednictwem –  w I półroczu  2018  ciepłej  wody w wysokości  492,28 złotych  oraz

zimnej wody w kwocie 244,94 złotych, a ponadto w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31

grudnia 2018 nie wnosili opłat za odbiór śmierci po 60 złotych miesięcznie oraz z tytułu

podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 57,90 złotych. 

(okoliczność niekwestionowana, karta kontowa k. 43, informacja o wysokości

opłat za lokal – k. 148-152)



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” za okres od 1 września do 31 grudnia

2018  naliczała  Zbigniewowi  Saracie  i  Zofii  Maciejewskiej-Saracie  opłaty  za

eksploatację,  fundusz  remontowy,  zaliczek  na  dostawę  ciepła  i  wody,  dzierżawę

ciepłomierza,  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  podatek  od  nieruchomości,

dzierżawa terenu oraz dzierżawa terenu – rezerwa, w tym za powierzchnie wspólne,

w łącznych kwotach po 1 485,48. Za sierpień 2018 żądała opłaty w wysokości 1 604,66

złotych. 

(informacja o wysokości opłat za lokal k. 148 – 152)

Podstawę poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych stanowiły przedstawione

przez strony i powołane dowody z dokumentów oraz kopii dokumentów, które nie były

kwestionowane  przez  żadną  ze  stron  i  nie  budziły  wątpliwości  Sądu  odnośnie  ich

wiarygodności i mocy dowodowej. 

Sąd  Rejonowy  pominął  zgłoszony  przez  powódkę  dowód  z  opinii  biegłego

sądowego na okoliczność weryfikacji prawidłowości dokonanego przez nią wyliczenia

zadłużenia pozwanych w oparciu o obowiązujące w okresie 1 sierpnia 31 grudnia 2018

uchwały, ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powódkę na utrzymanie

i eksploatację segmentu pozwanych, a także stosowania przez powódkę w odniesieniu

do  nieruchomości  pozwanych  zasady,  wynikającej  z  art.  6  ust.  1  ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd częściowo uznał ten dowód jako nieistotny dla

rozstrzygnięcia, ponieważ w niniejszej sprawie w grę wchodziło zastosowanie przepisu

art. 5 k.c. Ponadto, dowód ten zmierzałby jedynie do przedłużenia postępowania, gdyż

wszystkie  powołane  w tezie  dowodowej  fakty  winny być przez  powódkę wykazane

przy pomocy dokumentów, na podstawie których można byłoby wyliczyć obciążające

pozwanych  należności.  Wypada  zauważyć,  że  pozwana  nie  złożyła,  ani  nawet  nie

powołała żadnego dokumentu, na podstawie którego żąda od pozwanych zaliczek na

dostawę ciepła, opłaty za dzierżawę ciepłomierza, podatku od nieruchomości, kosztów

dzierżawy terenu, dzierżawy terenu - powierzchnia wspólna oraz dzierżawy terenu –

rezerwa. Nie wiadomo zatem jakie dokumenty biegły miałby wziąć pod uwagę, gdyby

zechcieć mu zlecić matematyczne wyliczenie jakichkolwiek należności. 

Pozwani  nie  kwestionowali  faktów  dostarczania  za  pośrednictwem  powódki

do posiadanego  przez  nich  segmentu  zimnej  i  ciepłej  wody,  odbioru  odpadów

komunalnych  oraz  uiszczania  podatku  od  nieruchomości  (oświadczenie  pozwanego

złożone na rozprawie w dniu 31 stycznia 2020 – k. 284).



Sąd pominął  także dowód z przesłuchania stron. Dowód ten bowiem w myśl

art. 299 k.p.c. przeprowadza się, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich

braku, pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W niniejszej

sprawie  wszystkie  istotne  okoliczności  winny być  wykazane dokumentami,  a  zatem

przesłuchanie stron było zbędne. Dotyczy to również wykazania przedsięwziętych przez

powódkę działań, zmierzających do ustanowienia na jej rzecz użytkowania wieczystego

gruntu pod segmentem pozwanych. 

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W  świetle  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  oraz

poczynionych  na  jego  podstawie  ustaleń  faktycznych,  zachodziła  podstawa  do

uwzględnienia żądania Spółdzielni jedynie w części, tj. do kwoty 1 113,19 złotych. W

pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił na podstawie przepisu art. 5 k.c. 

Na  wstępie  należy  wskazać,  że  pozwanym  przysługuje  ekspektatywa  prawa

do domu jednorodzinnego,  o którym mowa w przepisie art.  52 ustawy z 15 grudnia

2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej jako ustawa). 

W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013, w sprawie o sygn. akt

III CZP 104/12, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż niedopuszczalne jest skuteczne

tworzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w razie nieprzysługiwania

spółdzielni mieszkaniowej własności (współwłasności) gruntu lub prawa użytkowania

wieczystego,  zarówno  w  wyniku  bezpośredniego  utworzenia  tego  prawa  (umowa

członka  ze  spółdzielnią;  tzw.  przydział),  jak  i  w  rezultacie  przekształcenia

spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy

wyposażeniu  członka  spółdzielni  w  wynikające  ex  lege  roszczenie  o  zawarcie

odpowiedniej umowy transformacyjnej. Sąd Najwyższy tłumaczył, to tym, iż chodzi tu

przede  wszystkim  o  wzgląd  na  konstytucyjną  ochronę  prawa  własności  (art.  64

Konstytucji RP), a odmienne stanowisko prowadziłoby do naruszenia ogólnych reguł

ustanawiania  ograniczonych  praw  rzeczowych  obciążających  nieruchomość  (bez

udziału  właściciela  nieruchomości  gruntowej),  a  tym  samym  także  do  naruszenia

ogólnych  reguł  powstawania  szczególnego  następstwa  prawnego  o  charakterze

konstytutywnym. Z czym Sąd Rejonowym, rozpoznający  niniejsza  sprawę,  w żaden

sposób nie polemizuje.



W powołanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał – co najistotniejsze - że negacja

prawnego sposobu ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jako

ograniczonego prawa rzeczowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009

o zmianie ustawy on spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych

ustaw,  (Dz.  U.  Nr  233,  poz.  1779)  nie  oznacza  jednak  eliminacji  takiej  możliwej

wykładni tego przepisu, która nie narusza ogólnych, wspomnianych reguł ustanawiania

ograniczonych praw rzeczowych i tym samym reguł nabywania tych praw w wyniku

następstwa  prawnego  o  charakterze  konstytutywnym,  a  także  w  zasadzie  nie  godzi

w sferę uprawnień właściciela gruntu. W konkluzji Sąd Najwyższy zatem wskazał, 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;  niedopuszczalne  jest  założenie  księgi

wieczystej w celu jej ujawnienia.

Przysługujące  powodowej  Spółdzielni  jedynie  prawo  dzierżawy  gruntu,  na

którym został wybudowany segment pozwanych, nie miało wpływu na ważność umowy

z 23 sierpnia  1997,  na podstawie  której  powódka zobowiązała  się  do  wybudowania

domu  jednorodzinnego  w  zabudowie  szeregowej  oraz  przeniesienia  na  pozwanych

własności tego domu wraz z prawami do działki. Skutkiem tej umowy było powstanie

stosunku obligacyjnego między stronami postępowania o przeniesienie przez powódkę

przydzielonego domu na pozwanych. Okoliczność ta nie przesądza także o nieważności

przydziału domu jednorodzinnego z 20 kwietnia 2000. 

Obowiązki  uprawnionych  z  tytułu  ekspektatyw  do  domów  jednorodzinnych,

wybudowanych przez spółdzielnię mieszkaniową z celu przeniesienia ich własności na

rzecz uprawnionych, kształtuje w drodze analogii przepis art. 4 ust. 3 powołanej ustawy,

a  więc  mają  oni  obowiązek  uczestniczyć  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. Gdyby  powódka  wykonała

zobowiązanie do przeniesienia na pozwanych własności segmentu wraz z prawem do

działki, określone w § 7 zawartej między stronami umowy z 23 sierpnia 1997, pozwani

byliby obowiązani ponosić koszty i wydatki, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy,

a ponadto  –  mogąc  dysponować  własnością  segmentu  –  mogliby  zrezygnować

z pośrednictwa powódki przy dostawie mediów i innych usług. W praktyce, obowiązki

pozwanych  sprowadzałyby  się  do  uczestniczenia  w  wydatkach,  związanych



z eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących mienie  powódki,  które są

przeznaczone  do  wspólnego  korzystania  przez  mieszkańców  osiedla.  Obowiązki  te

wykonywaliby  przez  uiszczanie  opłat  na  takich  samych  zasadach,  jak  członkowie

spółdzielni,  z  zastrzeżeniem  art.  5 ustawy.  W  wypadku  właścicieli  domów

jednorodzinnych najczęściej chodzi o utrzymanie wewnętrznych dróg, placów zabaw,

czy skwerów. Sytuacja prawna osób, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy oraz art. 4

ust. 4 ustawy, jest zatem zupełnie odmienna.

W  świetle  powyższych  uwag  powódce  –  co  do  zasady  –  przysługuje  na

podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy prawo domagania się by pozwali ponosili

koszty,  związane  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach

przypadających  na  ich  lokal  oraz  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości

stanowiących mienie spółdzielni.

Rozpoznając niniejszą sprawę, Sąd Rejonowy nie mógł pominąć jednak faktów,

z których wynika, że przez bierność powódki pozostaje nieuregulowany stan prawny

nieruchomości,  na  której  jest  posadowiony  zajmowany  przez  pozwanych  dom

jednorodzinny. Sąd doszedł zatem do wniosku, że żądanie powódki w zakresie żądania

od pozwanych opłat w oparciu o przepis art. 4 ust. 1 ustawy zgodnie z postanowieniami

statutu, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W myśl  art.  5  k.c.  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.

Sposób stosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego z założenia ma

charakter  elastyczny,  pozostawiając  znaczny  margines  swobody w ocenie,  czy  dane

zachowanie  pozostaje  w  granicach  prawa  podmiotowego,  czy  też  stanowi  jego

nadużycie. Celowi temu służy oparcie art.  5 k.c. o klauzulę generalną, odsyłającą do

zasad współżycia społecznego - której treść wymaga każdorazowo doprecyzowania na

gruncie konkretnej sprawy. Artykuł ten może być stosowany wyjątkowo tylko w takich

sytuacjach,  w  których  wykorzystywanie  uprawnień  wynikających  z  przepisów

prawnych prowadziłoby do skutku nieaprobowanego w społeczeństwie ze względu na

przyjętą zasadę współżycia społecznego, zasadę słuszności.

Oceniając żądanie powódki, Sąd Rejonowy miał przede wszystkim na względzie

jej  bierność  w  przedmiocie  uregulowania  stanu  prawnego  przedmiotowej

nieruchomości.  W  umowie  z  23  sierpnia  1997  w przedmiocie  budowy  domu

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrzgi3tqltqmfyc4nbshazdeojuga


jednorodzinnego  (k.  70-73)  powódka zobowiązała  się  do przeniesienia  na  członków

spółdzielni własności przydzielonych domów wraz z prawami do działek. Nie poczyniła

jednak  żadnych  kroków,  by  uzyskać  własność  bądź  użytkowanie  wieczyste  tej

nieruchomości, mimo że pozwani wywiązali się ze swoich zobowiązań i uiścili wkład

budowalny. Co więcej, 2 października 1997 powódka zawarła z miastem stołecznym

Warszawa umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 29 lat, co w żaden

sposób  nie  przybliżyło  powódki  do  wykonania  zobowiązania,  które  zaciągnęła

względem pozwanych. Stan taki trwa do dziś, tj. przez przeszło 23 lata, mimo że - jak

wynikało  to  z  uchwały  nr  287  rady  Gminy  Warszawa-Ursynów z  25  lipca  2000  -

nieruchomość ta  została  przez miasto stołeczne  Warszawę przeznaczona do oddania

powódce  w użytkowanie  wieczyste  na  99  lat.  Powódka  nie  wskazała  by  podjęła

jakiekolwiek kroki w celu uzyskania użytkowania wieczystego, oprócz wniesienia po

18  latach  od  podjęcia  ww.  uchwały  powództwa  przeciwko  miastu  stołecznemu

Warszawa o złożenie oświadczenia woli.  W konsekwencji  braku działania  ze strony

powódki,  pozwani  w dalszym ciągu  dysponują  jedynie  ekspektatywą  spółdzielczego

prawa do domu jednorodzinnego, które samo jest prawem z założenia przejściowym,

ponieważ przydział wybudowanego przez spółdzielnię domu umożliwiał uprawnionym

korzystanie  z niego do czasu zakończenia  i  rozliczenia  inwestycji  oraz przeniesienia

własności przydzielonego domu wraz z prawem do działki. 

Sytuacja  prawna  pozwanych  jest  zatem  z  winy  powódki  bardzo  trudna,

ponieważ  nie  dość,  że  przez  tyle  lat  nie  mogą  dysponować  własnością  domu,  za

wybudowanie którego zapłacili,  to jeszcze okazało się, że właściciel gruntu – miasto

stołeczne Warszawa nie godzi się przenieść na powódkę praw do tego gruntu. 

Skoro bierność powódki jest przyczyną tak negatywnego położenia prawnego

pozwanych,  to  niewątpliwie  jest  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego

powoływanie  się  przez  powódkę  na  przepis  art.  4  ust.  3  w  zw.  z  ust  1  ustawy

o spółdzielniach  mieszkaniowych  i  żądanie  od  pozwanych  pokrywania  określonych

w tych  przepisach  kosztów,  do  których  ponoszenia  nie  byliby  zobowiązani,  gdyby

przysługiwałaby  im  własność  segmentu.  Jest  to  rażąco  nieuczciwe  w stosunku  do

pozwanych,  którzy  przecież  zapłacili  powódce  za  wybudowanie  tego  segmentu

i przeniesienie na nich jego własności. 

Pozwani nie kwestionowali, że korzystają z mediów i usług, dostarczanych do

ich  segmentu  za  pośrednictwem  powódki.  W  tym  zakresie  Sąd  uznał  za

niekwestionowane przez pozwanych rozliczenie zimnej i ciepłej wody za I połowę 2018



(odpowiednio 244,94 złotych i 492,28 złotych (karta kontowa – k. 43), pokrycie przez

powódkę podatku od posiadanej  przez  pozwanych nieruchomości  (po  11,58 złotych

miesięcznie) oraz uiszczanie przez powódkę opłat za wywóz nieczystości stałych (po 60

złotych miesięcznie). 

Należności  te  należały  się  zatem powódce w oparciu  o  przepis  art.  4  ust.  1

ustawy, ale tylko w zakresie, w jakim pozwani musieliby je płacić, gdyby przysługiwała

im  własność  segmentu.  Wydatki  te,  jak  wynika  z  materiału  dowodowego,  zostały

poniesione tymczasowo przez powodową Spółdzielnię. Podkreślić jednakże należy, że

zwrotowi podlegały  jedynie wydatki  faktycznie  poniesione przez Spółdzielnię,  które

zostały  przeznaczone  na  zaspokojenie  potrzeb  pozwanych,  tj.  dostawy  mediów,

wywozu nieczystości oraz podatku od nieruchomości. Łącznie za okres od 1 sierpnia

2018 do 31 grudnia 2018 pozwani byli zobowiązani uiścić na rzecz powódki należności

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  tj.  60  zł  miesięcznie  (łącznie  300  zł),

podatek  od  nieruchomości  w  wysokości  11,58  złotych  miesięcznie.  Nadto  za

uzasadnione co do zasady i  wysokości  należało  uznać opłatę  za wodę, wykazaną w

rozliczeniu  za  I  połowę  2018  w  łącznej  wysokości  737,22  złotych.  Zasądzeniu

podlegała również kwota 18,07 złotych skapitalizowanych na 31 grudnia 2018 odsetek

ustawowych  za  opóźnienie  każdej  kwoty  zaległości  przypadającej  odpowiednio  za

miesiące  sierpień-grudzień  2018,  tj.  po  71,58  złotych  miesięcznie  (suma za  wywóz

śmieci  i podatek  od  nieruchomości),  obliczonych  według  art.  481  § 2 k.c.,  przy

przyjęciu  niespornych okoliczności,  że  pozwani  pozostawali  w opóźnieniu  z zapłatą

ww.  należności  od  16-tego  dnia  każdego  miesiąca  (1,88  złotych  za  sierpień,  1,44

złotych za wrzesień, 1,06 złotych za październik,  0,63 złotych za listopad oraz 0,19

złotych za grudzień). Dodatkowo odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie kwoty 737,22

złotych z tytułu rozliczenia zużycia wody za okres od 31 sierpnia 2018 do 31 grudnia

wyniosły 12,87 złotych. 

Sąd na podstawie zaoferowanego przez powódkę materiału dowodowego nie był

w stanie ustalić czy Spółdzielnia poniosła inne rzeczywiste koszty na rzecz pozwanych,

zajmujących przydzielony im dom jednorodzinny. Powódka powoływała się bowiem na

podejmowane  przez  swoje  organy  uchwały  oraz  dołączyła  do  akt  sprawy  uchwałę

nr 41/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z 20 listopada 2017 oraz plan gospodarczo-

finansowy na rok 2018 (k. 19-42). Z dokumentów tych wynikają jedynie stawki opłat,

które pozwani byliby zobowiązani  płacić  na rzecz powódki gdyby przysługiwało im

spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. 



W oparciu o powołane przepisy Sąd zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz

powódki kwotę 1 113,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 31 grudnia

2018 do dnia zapłaty (pkt 1 sentencji wyroku), a w pozostałym zakresie powództwo

oddalił na podstawie art. 5 k.c. (pkt 2 sentencji wyroku).

Za podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu należało przyjąć art.  100 zd.

pierwsze  k.p.c.,  zgodnie  z  którym w razie  częściowego  tylko  uwzględnienia  żądań

koszty będą wzajemnie  zniesione lub stosunkowo rozdzielone.  W sprawie niniejszej

powódka utrzymała się w 13% swojego żądania. 

Zachodziła  zatem podstawa do zasądzenia  solidarnie  od pozwanych na rzecz

powódki  tytułem  kosztów  procesu  kwoty  275,21  złotych,  odpowiadającej  13 %

poniesionych przez powódkę kosztów celowego dochodzenia praw, na które to składało

się: wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 1 800 złotych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności

adwokackie (Dz.U.2015.1800 ze zm.), opłata sądowa od pozwu w kwocie 300 zł oraz

opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Zarządzenie:

Odpis wyroku z uzasadnienie proszę doręczyć pełnomocnikowi powódki oraz 
pozwanemu z pouczeniem o apelacji według nowej procedury.

 


