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O D P O W I E D Ź  N A  A P E L A C J Ę  P O W O D A  

 
Stosownie do pouczenia Sądu w imieniu własnym i mojej żony Zofii Maciejewskiej Sarata 

składam odpowiedź na dostarczona przez pocztę w dniu 27 kwietnia 2021 apelację Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przy Metrze od wyroku z dnia 7 grudnia 2020 Sądu Rejonowego sygn. 

XVI C 1010/19. 

Apelacja jest bezzasadna. W poszczególnych punktach odniosę się do stawianych w apelacji 

zarzutów dotyczących prawa materialnego: 

1. Art. 5. Kodeksu cywilnego: 

A. Pełnomocnik spółdzielni twierdzi, iż na pozwanych ciąży ustawowy obowiązek uczestnictwa 

w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. 

Twierdzenie to jest fałszywe. Opisałem to w piśmie procesowym z dnia 15 listopada 2020. 

Powielanie rozumowania nie wniesie do sprawy niczego nowego. 

B. Pełnomocnik powoda zdaje się nie dostrzegać konieczności istnienia związku pomiędzy 

żądaniem wpłacania spółdzielni pieniędzy a jakimkolwiek świadczeniem na rzecz 

pozwanych. Działalność spółdzielni dotycząca domu zajmowanego przez pozwanych 

ogranicza się bowiem do naliczania „eksploatacji podstawowej” oraz „funduszu 

remontowego”. Spółdzielnia zaś ani nie administruje domem, nie wykonuje żadnych 

czynności występujących normalnie w budynkach. Fundusz remontowy płacony przez 

sąsiadów pozwanych został zaś zdefraudowany. 

Gdyby nawet spółdzielnia wywiązała się z postanowień zawartej ze mną w 1997 roku 

umowy i przekazała mi własność domu wraz z prawem do gruntu kwestia administracji 

domem jednorodzinnym wymagałaby zawarcia osobnej umowy, co przewidywał § 44 

statutu obowiązującego w momencie podpisania umowy, w momencie zakończenia 

budowy i w momencie „dokonania przydziału”: 

Prowadzenie przez Spółdzielnię administracji domów jednorodzinnych po 

przewłaszczeniu ich na członków, wymaga zawarcia stosownych umów pomiędzy 

Zarządem Spółdzielni a właścicielami domów. 
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2. art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych: 

A. Spółdzielnia nie jest ani właścicielem budynku Lanciego 9b ani właścicielem działki na której 

został zbudowany. Nie można zatem twierdzić, że te nieruchomości stanowią mienie 

spółdzielni. 

B. Spółdzielnia byłaby uprawiona do naliczania opłat tylko w sytuacji gdyby przekazała mi 

własność domu,  gdyby była właścicielem nieruchomości lub zawarła z właścicielem umowę 

o administrowanie. Również opisałem to w piśmie procesowym z dnia 15 listopada 2020. 

W następnych punktach odniosę się do stawianych w apelacji zarzutów dotyczących przepisów 

postępowania: 

1. Sąd zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. wszechstronnie rozważył i trafnie ocenił moc przedstawionych 

przeze mnie dowodów. 

a) W rzeczywistości jest ścisły związek przyczynowo skutkowego pomiędzy regulacją prawną 

nieruchomości a możliwością naliczania opłat. Powoływanie się przez powoda na art. 4 

u.s.m. nie jest na miejscu gdyż pozwani ani nie są właścicielami domu, ani nie przysługuje 

im spółdzielcze prawo do lokalu. Pozwani wprawdzie od 21 lat oczekują na ustanowienie 

takiego prawa, ale spółdzielnia nie może tego zrobić i prawdopodobnie nie zrobi nigdy. 

b) U.s.m nakłada obowiązek ewidencjonowania przychodów i kosztów osobno dla każdej 

nieruchomości. Powód takich ewidencji nie prowadzi. 

c) Spółdzielnia byłaby uprawniona do pobierania opłat eksploatacyjnych gdybym był 

właścicielem budynku, albo spółdzielnia byłaby właścicielem budynku, albo spółdzielnia 

zawarła z właścicielem budynku umowę o administrowanie. 

d)  Przeprowadzanie dowodu w kwestii regulacji prawnej nieruchomości jest zbędne. W 

sprzeciwie od nakazu zapłaty znajduje się uchwała 287/2000 Rady Gminy Warszawa 

Ursynów. Spółdzielnia w oczywisty sposób wykazała się biernością nie korzystając z 

uchwały. 

2. Ponieważ nie jestem prawnikiem nie wiem dlaczego pełnomocnik powołuje się na uchylone art. 

207 i 217 k.p.c. Ponadto przeprowadzenie analizy prawidłowości naliczeń mija się z celem skoro 

pobieranie opłat nie znajduje podstawy prawnej. 

3. Przesłuchanie Prezesa Zarządu nie wniesie do rozpatrywanej sprawy niczego nowego ani nie 

zmieni stanu prawnego nieruchomości. 

Pełnomocnik spółdzielni zarzuca sądowi nierozpoznanie istoty sprawy. Można to potratować 

tylko w kategoriach żartu. Przeciwnie,  SĄD ROZPOZNAŁ ISTOTĘ SPRAWY. 

Stosownie do pouczenia informuję, iż nie składam wniosku o przeprowadzenie rozprawy. 

 

 

_________________________ 

 


