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Sygn. akt XXVII Ca 671/21 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: 

Przewodniczący: Sędzia Miłosz Konieczny 

Protokolant: stażysta Sylwia Berkieta 

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2021 roku w Warszawie 

na rozprawie 

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie 

przeciwko Zofii Maciejewskiej-Sarata i Zbigniewowi Sarata 

o zapłatę 

na skutek apelacji powoda 

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 

z dnia 07 grudnia 2020 roku, sygn. akt XVI C 1010/19 

uchyla  zaskarżony  wyrok  w zakresie  jego  punktu  2.  (dwa)  i  3.  (trzy)  oraz  sprawę  przekazuje  do

ponownego  rozpoznania  Sądowi  Rejonowemu  dla  Warszawy  –  Mokotowa  w  Warszawie,

pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Sygn. akt XXVII Ca 671/21

Uzasadnienie

wyroku z dnia 16 listopada 2021 roku

Z uwagi, że niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu uproszczonym

stosownie do art. 50513 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy ograniczył uzasadnienie wyroku do wyjaśnienia jego podstawy

prawnej z przytoczeniem przepisów prawa.
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Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja powoda zasługuje na uwzględnienie, zaś zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu do ponownego

rozpoznania przez Sąd Rejonowy ze względu na nierozpoznanie istoty sprawy.

W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  iż  Sąd  Okręgowy  podziela  ustalenie,  iż  pozwanym

(pozwanemu) przysługuje ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wraz z

garażem w zabudowie szeregowej / odrębnej własności lokalu położonego przy ul. Lanciego 9B w Warszawie,

zaś swoje stanowisko w tej mierze opiera na argumentacji przytoczonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24

maja  2013 r,,  III  CZP 104/12 oraz  wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie  z  dnia  21.04.2015 r.,  I  ACa

1485/14,  której  -  zważywszy,  iż  była  ona  przedmiotem  szerokiego  omówienia  podczas  dotychczasowego

postępowania, a nadto powołał się na nią już Sąd I instancji - nie ma potrzeby ponownego tutaj przytaczania.

W świetle powyższego, w oparciu o art. 4 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 oraz w zw. z art. 2 ust. 3 zd. 2

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), uzasadnione

byłoby  co  do  zasady  domaganie  się  od  pozwanych  -  jako  od  członków  spółdzielni,  którzy  oczekują  na

ustanowienie  na  ich  rzecz  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  domu  jednorodzinnego  -  pokrywania

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.

Mając jednakże na uwadze, iż ich obecny - utrzymujący się od przeszło 20 lat - status

pozwanych (pozwanego) - jest wynikiem niewykonania zobowiązania przez skarżącego - zasadne jest

ustalenie hipotetycznej sytuacji pozwanych, pod kątem ich obciążeń na rzecz powodowej spółdzielni,

gdyby ta wypełniła ciążące na niej (na podstawie umowy z dnia

23.08.1997 r.) zobowiązanie w postaci przeniesienia na członka własności przydzielonego domu wraz

z prawami do działki - na zasadzie spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego (§ 1 ust. 3 i § 7 ust. 1

umowy), aby uniknąć ryzyka większego ich obciążenia na rzecz spółdzielni z racji tego, że to przecież

ona nie wypełnia swojego obowiązku.

Próba dokonania takiego porównania (zestawienia) prowadzi natomiast do konkluzji, iż koszty,

które  pozwani  byliby  zobowiązani  pokrywać  pozostawałyby  (prawdopodobnie)  na  analogicznym

poziomie,  przy  czym  zupełnie  bezpodstawne  jest  poczynione  przez  Sąd  I  instancji  ustalenie,  że

obciążałyby ich wyłącznie opłaty za media dostarczane do ich segmentu oraz za wywóz nieczystości,

czego nie twierdzili nawet oni sami.

Otóż, jak już wyżej wskazano uprawnienie jakie zrodziła po ich stronie umowa z dnia

23.08.1997 r. dotyczyło przeniesienia własności przydzielonego domu wraz z prawami do działki - na

zasadzie  spółdzielczego  prawa  do  domu  jednorodzinnego  (§  1  ust.  3  i  §  7  ust.  1  umowy).  Jego

zrealizowanie nie doprowadziłoby zatem (jak można wywnioskować z argumentacji Sądu I instancji) do

automatycznego „uwolnienia się” od obciążeń ustalanych w oparciu o uchwały organów powodowej
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spółdzielni.  Przy spełnieniu warunków przewidzianych w przywołanej  wyżej  ustawie  (art.  26  ust.  1

ustawy),  można  wprawdzie  czynić  przypuszczenia  (ale  trudno  to  jednak  uznawać  za  pewnik),  że

mogłoby  dojść  do  powstania  wspólnoty  mieszkaniowej,  jednakże  to  także  nie  doprowadziłoby  do

„skasowania” kosztów za zarządzenie nieruchomością wspólną.

Pozwani,  o  czym  nie  można  zapominać,  zdecydowali  się  na  „zaopatrzenie”  w  dom  na

warunkach  przedsięwzięcia  spółdzielczego  (w  ramach  spółdzielni  mieszkaniowej),  z  wszystkimi

wynikającymi z tego konsekwencjami, a nie na samodzielnie prowadzoną budowę / inwestycję.

Jednocześnie,  Sąd Okręgowy absolutnie dostrzega negatywne aspektu braku realizacji  przez

powoda obowiązku spoczywającego na nim względem pozwanych (pozwanego), jednakże - w świetle

powyższych  ustaleń  dotyczących  ich  hipotetycznej  sytuacji  finansowej  w  razie  gdyby  do  jego

wypełnienia jednak doszło - nie powinny one determinować rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie,

lecz stanowić element (podstawę) ewentualnego roszczenia (odszkodowawczego) względem spółdzielni.

Biorąc pod uwagę spoczywający na spółdzielni obowiązek dbania o bilansowania się budżetu

oraz o pokrywanie przez członków (korzystających z  mienia  spółdzielni)  opłat  obciążających ich na

podstawie przepisów obowiązującego prawa, trudno zarazem samo

domaganie się zapłaty należności (wystąpienie z pozwem) poczytywać za działanie sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego.

Niezależnie  od  powyższej  oceny stwierdzić  trzeba,  że  Sąd Rejonowy nie  rozpoznał  istoty

sprawy, albowiem nie odniósł się do wszystkich zarzutów strony pozwanej skierowanych przeciwko

żądaniu pozwu.

Otóż wskazać należy, iż zarzuty formułowane przez pozwanych (w toku postępowania przed

Sądem I instancji) nie ograniczały się do tego, aby ustalić, czy spółdzielnia pobierała opłaty zgodnie ze

swoimi  uchwałami,  lecz  czy  odpowiadały  one  rzeczywistym  kosztom  eksploatacji  (k.  60).  W

orzecznictwie  nie  budzi  wątpliwości,  iż  członek  spółdzielni  mieszkaniowej  może,  w  procesie

wytoczonym przeciwko niemu przez spółdzielnię o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych,

kwestionować  wysokość  tych  opłat  na  tej  podstawie,  że  zostały  one  zawyżone  w  stosunku  do

rzeczywistych kosztów eksploatacji (vide uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1989 r., III CZP 29/89 oraz

uchwała  SN  z  dnia  05  grudnia  1991  r.,  III  CZP  127/91).  Obecnie  taka  możliwość  została

zagwarantowana przez ustawodawcę wprost w  art.  4 ust. 8 u.s.m., z którego wynika, że członkowie

spółdzielni  oraz właściciele lokali  nie będący członkami spółdzielni  mogą kwestionować zasadność

zmiany  wysokości  opłat  bezpośrednio  na  drodze  sądowej,  przy  czym  wystąpienie  na  drogę

postępowania  wewnątrzspółdzielczego lub  sądowego nie  zwalnia  wymienionych osób z  obowiązku

wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Zauważyć należy, że jakkolwiek art. 4 ust. 8 u.s.m. wprost odnosi się tylko do kwestionowania

zasadności zmiany wysokości opłat, jednak niewątpliwie członek ma również prawo kwestionowania
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bezpośrednio  na  drodze  sądowej  ustalenia  przez  spółdzielnię  jego  zobowiązania  z  tytułu  opłat.

Podobnie jak przed wejściem w życie wskazanego przepisu, uprawnienie to nie jest uzależnione od

uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwałę rady nadzorczej określającą zmianę wysokości

opłat  lub  ustalającą  ich  wysokość,  a  można  je  realizować  zarówno  w  drodze  zarzutu  w  sprawie

wytoczonej  przez  spółdzielnię  o  zasądzenie  należności  z  tego  tytułu,  jak  i  w  sprawie  wytoczonej

spółdzielni  przez  uprawnionego  o  zasądzenie  zwrotu  już  uiszczonej  należności  (por.  wyrok  Sądu

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r„ VI ACa 1588/16).

Nie  budzi  też  wątpliwości  dalsza  okoliczność,  że  w  związku  z  obowiązywaniem  zasady

prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności bezwynikowej (dawniej art. 204 i 208 prawa

spółdzielczego;  obecnie  art.  1  i  6  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych)  wysokość  opłat

eksploatacyjnych  obciążających  członka  spółdzielni  (właściciela  lokalu  niebędącego  członkiem

spółdzielni)  powinna  być  powiązana  z  rzeczywistą  wysokością  wydatków  ponoszonych  przez

spółdzielnię na poszczególne lokale (por. orzeczenie Sądu

Najwyższego z dnia 13 czerwca 1990 r., III CZP 31/90).

Należy zauważyć, że w powodowej spółdzielni obowiązuje Regulamin rozliczania kosztów

gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu. Natomiast podstawą do ustalenia

wysokość opłat jest roczny plan gospodarczo - finansowy uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Mając na uwadze,  że  Sąd I  instancji  nie  odniósł  się  do wszystkich zarzutów i  wniosków

pozwanych, jak i nie rozstrzygnął, czy opłaty którymi byli oni obciążani odpowiadały rzeczywistym

kosztom eksploatacji należało uznać, że nie została rozpoznana istota sprawy, co uzasadniało uchylenie

wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temuż Sądowi do ponownego

rozpoznania - tym bardziej, że zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w

zasadzie w całości.

Zważyć należy, że do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy sąd pierwszej

instancji nie odniósł się tego, co było przedmiotem sprawy bądź gdy zaniechał zbadania materialnej

podstawy  żądania  albo  merytorycznych  zarzutów  strony  (uczestnika  postępowania),  niezasadnie

uznając,  że  konieczność  taka  nie  zachodzi  ze  względu  na  występowanie  materialnoprawnych  lub

procesowych  przesłanek,  które  unicestwiają  zgłoszone  roszczenie.  Nierozpoznanie  istoty  sprawy

zachodzi  także  w  przypadku  dokonania  przez  sąd  pierwszej  instancji  oceny  prawnej  żądania  bez

ustalenia podstawy faktycznej,  co wymagałoby poczynienia kluczowych ustaleń po raz pierwszy w

instancji  odwoławczej;  w  takiej  sytuacji  uzasadnione  jest  uchylenie  orzeczenia  ze  względu  na

respektowanie uprawnień stron (uczestników postępowania) wynikających z zasady dwuinstancyjności

postępowania sądowego (tak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 lipca 2018 r., V ACa

296/18, LEX nr 2629004).

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Rejonowy powinien w pierwszej kolejności odnieść się do

zarzutu  strony  pozwanej  -  zawartego  w  piśmie  datowanym  na  dzień  15.11.2020  r.  (k.  329-331)
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odnośnie braku uprawnienia spółdzielni do zarządzania budynkiem zajmowanym przez pozwanych z

wskazanych przez nich przyczyn. Sąd winien również rozważyć, jakie znaczenie dla wyniku niniejszej

sprawy ma okoliczność oddalenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie (prawomocnym już obecnie)

wyrokiem z dnia 04 lutego 2020 r. powództwa powodowej spółdzielni przeciwko m.st. Warszawie o

zobowiązanie  do  zawarcia  umowy  użytkowania  wieczystego  gruntu  (sygn.  akt  II  C  33/19  Sądu

Okręgowego w Warszawie; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.04.2021 r., sygn. akt

ACa 290/20) w kontekście twierdzeń pozwanych o braku ekspektatywy własnościowego prawa do

domu jednorodzinnego.

W przypadku uznania, że spółdzielnia uprawniona była do obciążania pozwanych kosztami

eksploatacyjnymi, Sąd winien z kolei rozstrzygnąć, w oparciu o wiedzę



specjalistyczną biegłego, czy koszty nałożone na pozwanych odpowiadają rzeczywistej wysokości wydatków

ponoszonych przez spółdzielnię na zajmowany przez nich dom jednorodzinny. W pierwszej kolejności zasadne

byłoby odniesienie się do wniosku pozwanych zawartego już w sprzeciwie od nakazu zapłaty, aby do akt zostały

dołączone wszelkie dokumenty źródłowe w zakresie opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego. Zwrócić

należy uwagę, że brak jest w aktach sprawy m.in. (wspomnianego już wyżej) Regulaminu rozliczania kosztów

gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu, czy też Regulaminu rozliczenia kosztów

energii  cieplnej  do celów ogrzewania i  podgrzania  wody w zasobach SM „Przy Metrze”,  jak i  Regulaminu

rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków w SM „Przy Metrze”. Bez tych dokumentów

niemożliwa  wydaje  się  weryfikacja  prawidłowości  naliczenia  i  rozliczenia  opłat  pobieranych  zaliczkowo.

Dopiero w kolejnym kroku rozważenia wymagałoby dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego celem

weryfikacji prawidłowości obciążenia pozwanych naliczonymi przez spółdzielnię opłatami.

Podjęcie  się  tegoż  wszystkiego  -  po  raz  pierwszy  w  sprawie  -  przez  Sąd  Okręgowy  na  etapie

postępowania  apelacyjnego  prowadziłoby  do  pozbawienia  stron  prawa  do  dwuinstancyjności  (jednej  z

podstawowych reguł rządzących polskim postępowaniem cywilnym), sprawiając, że zostałaby ona zachowana

jedynie pozornie.

Reasumując, zważywszy na całość przeprowadzonych rozważań, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386

§ 4 k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.
.
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