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APELACJA POWÓDKI
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 22.04.2021 r. 

w sprawie o sygnaturze akt I C 1486/18, którego odpis wraz z pisemnym uzasadnieniem został 
doręczony pełnomocnikowi powódki w dniu 09.09.2021 r.

Działając w imieniu powódki, pełnomocnictwo oraz pełnomocnictwo substytucyjne w aktach 
sprawy, na podstawie art. 367 § 1 k.p.c. zaskarżam w całości wyrok Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 22 kwietnia 2021 r. sygn. akt I C 
1486/18, którego odpis wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi powódki 
w dniu 09 września 2021 r.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. przedstawiam następujące zarzuty stawiane 
zaskarżanemu wyrokowi:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1) art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 845) dalej również jako „usm", poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uzna
nie, że „członek spółdzielni mieszkaniowej może, w procesie wytoczonym przeciwko niemu 
przez spółdzielnię o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych kwestionować wyso
kość tych opłat na tej podstawie, że zostały one zawyżone w stosunku do rzeczywistych kosz
tów eksploatacji", w sytuacji gdy powołany, a naruszony przepis art. 4 ust. 8 usm wskazuje 
jedynie na możliwość kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat, a nie samego ich 
ustalenia.

2) art. 4 ust. 1 usm w zw. z art. 322 KPC , poprzez jego niezastosowanie i zwolnienie pozwanych 
od wynikającego z ustawy obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokal, w sy
tuacji gdy wobec ilości faktur dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 
wspólnej oczywiście niecelowym było przeprowadzanie dowodu z dokumentu z każdej z tych 
faktur, a wystarczającym było oparcie ustaleń faktycznych o dane wynikające z opinii biegłe
go i sprawozdań finansowych Spółdzielni, w sytuacji zaś zakwestionowania przez Sąd wiary
godności dowodu z opinii biegłego Sąd uprawniony był co najwyżej do miarkowania wysoko
ści kwoty zasądzonej na rzecz powodowej Spółdzielni nie zaś do oddalenia powództwa.

II. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na jego wynik, tj.:

1) art. 233 § 1 k.p.c. polegające na dokonaniu ustaleń stanu faktycznego w sposób sprzeczny ze 
zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, tj. ustalenie, że powódka nie przedsta
wiła biegłemu dokumentacji źródłowej potwierdzającej rzeczywiście poniesione przez Spół
dzielnię koszty związane z eksploatacją nieruchomości zamieszkanej przez pozwanych oraz

2



nieruchomości wspólnej, w sytuacji gdy dokumenty takie zostały przedstawione, co więcej 
biegły sporządził opinie i nie wskazywał na istnienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwia
jących lub utrudniających prace nad sporządzeniem opinii dla Sądu;

2) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. polegające na dokonaniu błędnej oceny mate
riału dowodowego poprzez nieuzasadnione i niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego 
odmówienie wiarygodności dowodowi z opinii biegłego, w sytuacji gdy opinia sporządzona 
została przez biegłego posiadającego wiedzę specjalistyczną zakresie rozliczeń w spółdziel
niach mieszkaniowych, biegły składając ustne wyjaśnienia podtrzymał w pełni sporządzoną 
przez siebie opinię oraz nigdy nie wskazywał na brak dokumentacji źródłowej uniemożliwia
jącej mu udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd w postanowieniu o dopuszcze
niu dowodu z opinii biegłego, a co więcej wyjaśnił, iż ustalenie danych dotyczących kosztów 
rzeczywiście ponoszonych przez Spółdzielnię może opierać się nie tylko o zapoznanie się z 
konkretnymi fakturami, lecz również w oparciu o analizę treści sprawozdania finansowego i 
jego załączników, a w konsekwencji bezzasadne zakwestionowanie wiedzy specjalistycznej 
biegłego i oddalenie żądania pozwu mimo potwierdzenia przez biegłego, że obciążenie po
zwanych opłatami co najmniej do kwoty 9.925,33 zł oraz odsetkami co do kwoty 127,25 zł 
było w pełni zasadne;

3) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 i art. 284 k.p.c. polegające na dokonaniu błędnej 
oceny materiału dowodowego i uznanie, że koniecznym było przedstawienie przez powodo
wą spółdzielnię wszystkich faktur dotyczących ponoszonych przez nią kosztów, w sytuacji gdy 
biegły sporządzający opinię nie wyraził chęci zapoznania się z taką dokumentacją, a zgodnie 
z postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 10 września 2018 r. Sąd polecenie zapo
znania się z dokumentacją źródłową skierował wobec biegłego, nie wskazując jednocześnie 
zobowiązania dla powódki do przedstawienia konkretnych faktur.

W oparciu o powyższe, wnoszę o:
1. zmianę zaskarżanego wyroku poprzez zasadzenie solidarnie od pozwanych na rzecz po

wódki kwoty 10.047,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 
wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz po
wódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przed sądem 
I instancji;

2. ewentualnie o uchylenie zaskarżanego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego roz
poznania sądowi I instancji;

3. zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania, w tym 
kosztów zastępstwa procesowego przed sądem II instancji.

UZASADNIENIE

Celem zachowania przejrzystości uzasadnienia niniejszej apelacji, zostało ono skonstruowane
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zgodnie z następującym porządkiem:

1. UWAGI OGÓLNE.
2. UZASADNIENIE ZARZUTÓW APELACYJNYCH

2.1. NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO
2.2. NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA

3. KWESTIE FORMALNOPRAWNE
3.1. Właściwość Sądu
3.2. Wartość przedmiotu zaskarżenia
3.3. Wysokość opłaty sądowej

4. UZASADNIENIE WNIOSKÓW APELACYJNYCH
5. PODSUMOWANIE.

Ad. 1.
UWAGI OGÓLNE.

Pozwem z dnia 21 grudnia 2017 r. powódka wniosła o zasądzenie od ozwanych kwoty 10.047,69 
złotych wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zaległych, nieuiszczo- 
nych przez pozwanych opłat za utrzymanie i eksploatację domu jednorodzinnego wraz z garażem w 
zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9B.

W dniu 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wydal nakaz zapłaty 
w postępowaniu upominawczym uwzględniający w całości żądanie pozwu.

Od takiego orzeczenia pozwani wnieśli sprzeciw.

Po rozpoznaniu sprawy i przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym dowodu z opinii bie
głego, Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 22 
kwietnia 2021 r. oddalił w całości powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze.
Uznał jednocześnie, że roszczenie objęte pozwem nie zostało udowodnione co do wysokości.

W uzasadnieniu zaskarżanego orzeczenia Sąd I instancji powołał się na przepis art. 4 ust. 8 usm i 
orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zasadności dokonywania przez spółdzielnię zmiany wyso
kości opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji.

Z takim stanowiskiem jednak nie sposób się zgodzić z kilku oczywistych względów, o których mowa 
poniżej.

Ad. 2.
UZASADNIENIE ZARZUTÓW APELACYJNYCH
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2.1. NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO

W uzasadnieniu zaskarżanego orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z ostatnim zdaniem 
art. 4 ust. 8 usm ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

Powołany przez Sąd przepis stanowi, że: „Członkowie spółdzielni, osoby niebędqce członkami 
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele 
niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat 
bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sadową ponoszą oni opłaty 
w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa 

na spółdzielni.".

Wskazać wyraźnie należy, że przedmiotem niniejszego postępowania nie była sama w sobie zmiana 
wysokości opłat, gdyż w okresie objętym powództwem nie doszło do żadnej zmiany wysokości opłat 
za utrzymanie i eksploatację nieruchomości należnych na podstawie art. 4 ust. 1 usm.

Zatem jedynie na marginesie wyjaśniam że ocena zasadności zmiany wysokości opłat opiera się 
na dokonaniu kolejno weryfikacji trzech okoliczności: 1) ustaleniu, iż doszło do zmiany kosztów, 
względnie przychodów danej nieruchomości, 2) ustaleniu wpływu tej zmiany na plan gospodarczo- 
finansowy na przyszły okres w stosunku do sprawozdania finansowego za okres przeszły, gdy takiej 
zmiany nie było, 3) zbadaniu poprawności przełożenia (przeliczenia) tej zmiany na rzecz poszczegól
nych właścicieli lokali lub osób uprawnionych do lokaii na podstawie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu. W szczególności bowiem wyjaśnić należy, że Spółdzielnia prowadząc bezwynikową 
gospodarkę finansową ma obowiązek rozliczenia się z członkami z wpłacanych przez nich w danym 
okresie opłat. I nawet gdyby przeprowadzona kalkulacja wysokości opłat wygenerowała nadwyżkę 
(tj. członkowie dokonywaliby zapłaty opłat w wysokości przekraczającej koszty, istniejąca nadpłata 
musiałaby zostać rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jak wyjaśniono w orzecznictwie 
(por. uchw. SN z 5.12.1991 r., III CZP 127/91, OSNCP 1992, Nr 6, poz. 105), przyjęte w planach go
spodarczo-finansowych miesięczne stawki, oszacowane na podstawie zakresu planowanych robót i 
ich kosztów oraz powierzchni lokali zajmowanych przez członków, mają charakter zaliczek na poczet 
partycypacji członków w kosztach utrzymania spółdzielni, które podlegają ostatecznemu rozliczeniu 
po zamknięciu okresu gospodarczego.

Badanie wspomnianych powyżej okoliczności, w niniejszej sprawie zaś nie nastąpiło. Co więcej 
byłoby w tej sprawie niemożliwe, gdyż w okresie, który objęty jest żądaniem pozwu NIE DOSZŁO DO 
ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UTRZYMANIE I EKSPLOATACJĘ należnych na podstawie art. 4 ust. 1 
usm. Pozwani zaś na żadnym etapie postępowania nie sprecyzowali, która z dokonanych przez 
Spółdzielnię zmian wysokości opłat (nawet w okresach nieobjętych powództwem) dokonana była 
w ich ocenie niezasadnie.

Jak zaś zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03 października 2014 r. sygn. akt V CNP 66/13,
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zgłoszenie zarzutu niezasadności podwyżki opłat wymaga przy tym określenia w jakim zakresie 
uprawniony podmiot kwestionuje z tej przyczyny swoje zobowiązanie wobec spółdzielni.

W braku wyraźnego wskazania przez pozwach, które zmiany wysokości opłat dokonane zostały w ich 
ocenie w sposób nieprawidłowy, nie sposób oczekiwać od powódki wykazania się inicjatywą 
dowodową. O ile bowiem, sam fakt zasadności dokonania ZMIANY wysokości opłat powinien zostać 
udowodniony przez Spółdzielnię o tyle, możliwość samego kwestionowania zasadności zamiany 
wysokości opłat możliwa jest jedynie w drodze powództwa lub w drodze zarzutu w sprawie 
wytoczonej przez spółdzielnie i w tym zakresie konieczne jest podjęcie inicjatywy przez 
zobowiązanego do ponoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Bez zgłoszenia precyzyjnego zarzutu zawierającego co najmniej konkretyzację kwestionowanej 
zmiany wysokości opłat, nie ma możliwości żądania od Spółdzielni podjęcia szerokiej inicjatywy 
dowodowej. W szczególności wskazać bowiem należy, że pozwani są zobowiązani do ponoszenia 
opłat przez wiele lat. Przydział domu jednorodzinnego pozwani otrzymali w 2001 roku, zaś 
powództwo dotyczy okresu od lipca do grudnia 2017 r. W okresie korzystania przez pozwanych 
z domu jednorodzinnego wymiar opłat ulegał zmianie wielokrotnie. W tym wiele razy już 
po zaprzestaniu dokonywania jakichkolwiek wpłat przez pozwanych.

Co więcej cytowany powyżej przepis art. 4 ust. 8 usm, wyraźnie wskazuje na obowiązek uiszczania 
przez członków spółdzielni kwestionujących podwyżkę, opłat w dotychczasowej wysokości, tj. 
wynikającej z wcześniej podjętej uchwały niż ta kwestionowana.

Powyższe świadczy o braku możliwości całkowitego zwolnienia zobowiązanych od obowiązku 
uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

Przyjęte przez Sąd I instancji stanowisko, jakoby w niniejszej sprawie roszczenie objęte pozwem nie 
zostało udowodnione finalnie zaś doprowadziło do naruszenia art. 4 ust. 1 usm.

Przepis art. 4 ust. 1 usm nakłada ustawowy obowiązek członków spółdzielni uczestnictwa 
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.

Jest to obowiązek analogiczny do tego, jaki ponoszą właściciele lokali na podstawie art. 14-15 usta
wy o własności lokali z tą różnicą, że na podstawie właściciele lokali wpłacają zaliczki na poczet kosz
tów zarządu do zarządu wspólnoty lub do powołanego przez wspólnotę zarządcy. Obowiązek party
cypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości nie ma przy tym nic wspólnego z kształ
towanym obligacyjnie obowiązkiem do zapłaty czynszu. Spółdzielnia bowiem pobierając opłaty 
od członków nie uzyskuje przychodu, a jedynie z zebranych środków dokonuje w imieniu swoich 
członków zapłaty za zobowiązania bieżące.
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Tym samym brak realizacji obowiązku zapłaty opłat przez jednego z członków skutkuje bezpośrednio 
obciążeniem pozostałych członków spółdzielni.

W takiej zaś szczególnej sytuacji, przy założeniu że rzeczywiście strona powodowa nie wykazała 
w pełni wysokości żądanej pozwem kwoty, Sąd winien skorzystać z treści art. 322 KPC. Dysponując 
zebranym w sprawie materiałem dowodowym był bowiem w stanie ukształtować wysokość 
ustawowego obowiązku pozwanych. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że co do samej zasadności 
powództwa i istnienia po stronie pozwanych obowiązku do zapłaty opłat Sąd I instancji nie miał 
żadnych wątpliwości.

Zastosowanie wskazanego przepisu art. 322 KPC jest możliwe w trzech przypadkach, tj. jeżeli ścisłe 
udowodnienie jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe. Oczywista niecelowość 
odnosi się przy tym do tych sytuacji, w których postępowanie dowodowe służące jedynie ścisłemu 
ustaleniu wysokości żądania miało być na tyle długotrwałe albo kosztowne, że prowadziłoby 
do zbędnej zwłoki lub nadmiernych kosztów dla stron, oczywiście niewspółmiernych do uzyskanej 
w ten sposób dokładności. Uzyskanie oczekiwanych przez Sąd I instancji dokładności tj. badania 
wszystkich dokumentów źródłowych dotyczących ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów (przy 
takim założeniu również dokumentów dot. przychodów) związane byłoby bowiem z dużo większym 
zaangażowaniem czasowym i tym samym zwiększeniem pracy biegłego. Wyjaśnić bowiem należy, że 
kalkulacja wysokości opłat odbywa się m.in. poprzez odpowiednie rozliczenie faktur dotyczących 
całego mienia spółdzielni. Wiele umów spółdzielnia zawiera na rzecz wszystkich swoich 
mieszkańców, a nie dla każdej nieruchomości odrębnie. Przyjęcie innej metody byłoby 
nieuzasadnionym mnożeniem zobowiązań i generowałoby dodatkowe koszty. Co więcej nie 
wszystkie koszty/przychody związane są z faktem wystawienia i rozliczenia faktur. Zatem koniecznym 
byłoby zapoznanie się biegłego również z treścią wszystkich umów zawieranych przez Spółdzielnię. 
W takiej sytuacji okazałoby się że wynagrodzenie należne biegłemu przekroczyłoby wysokością 
wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie.

2.2. NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA

W uzasadnieniu zaskarżanego orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że „Spółdzielnia nie przedstawiła 
biegłemu dokumentacji źródłowej potwierdzającej rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię koszty 
związane z eksploatacją nieruchomości zamieszkiwanej przez pozwanych oraz nieruchomości wspól
nej". Powyższe nie znajduje jednak żadnego oparcia w materiale dowodowym. Po pierwsze biegły 
sporządził opinię, czyli dysponował danymi wystarczającymi dla udzielenia odpowiedzi na pytania 
objęte postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Po drugie, biegły nie wskazywał 
na braki dokumentacji przedstawionej przez powódkę. Po trzecie, w czasie przesłuchania na rozpra
wie w dniu 16 października 2020 r., biegły szczegółowo wyjaśnił na jakiej dokumentacji oparł swoją 
opinię. Wytłumaczył również dlaczego badanie każdej z faktur dotyczących kosztów ponoszonych
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przez Spółdzielnię byłoby bezcelowe. Wskazał przy tym, że sprawozdanie finansowe i jego załączniki 
dają pełną wiedzę w zakresie tak rzeczywiście ponoszonych przez Spółdzielnie kosztów jak i uzyski
wanych przychodów.

Wyjaśnić należy, że w toku procesu umiejętności oraz wiedza specjalistyczna biegłego nie zostały 
podważone. Nie zaistniały również okoliczności wskazujące na konieczność powołania innego bie
głego.

W takiej sytuacji, niezrozumiałym jest odmówienie wiarygodności złożonej do akt sprawy opinii bie
głego. Sąd I instancji dopuszczając dowód z opinii biegłego, potwierdził, że w zakresie ustalenia oce
ny prawidłowości rozliczeń koniecznym jest zasięgnięcie wiedzy specjalisty. Jednocześnie po upływie 
blisko 3 lat, zakwestionował zdanie specjalisty, uznając tym samym że wiedza Sądu z zakresu finan
sów i rachunkowości w spółdzielniach jest większa niż wiedza specjalisty. Powyższe jest niezgodne co 
najmniej z zasadami doświadczenia życiowego.

Co więcej, Sąd I instancji jako kluczowe dla ustalenia wysokości kosztów rzeczywiście ponoszonych 
przez Spółdzielnię wskazuje przedstawienie faktur związanych z wydatkami. To właśnie tego typu 
dokumentacja byłaby zaś niewystarczająca dla określenia prawidłowości ustalenia wysokości opłat. 
Część zakupu towarów i usług przez Spółdzielnię odbywa się w oparciu o jedną fakturę tj. wystawia
ną w związku z zarządzaniem całym mieniem Spółdzielni. Na fakturach takich nie ma adnotacji do
tyczących sposobu rozdziału kosztów między poszczególne nieruchomości. Ponadto istnieją tego 
rodzaju koszty, które nie mają swego źródła w fakturach zakupowych a wynikają z różnych stosun
ków zobowiązaniowych. Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości to również koszty związane 
z zarządzaniem mieniem Spółdzielni. Tutaj również próżno poszukiwać jako dokumentu źródłowego 
faktur.

Sąd I instancji zatem nie posiadając wystarczającej wiedzy z zakresu rachunkowości, zakwestionował 
opinię specjalisty, tak dalece zaś nie może i nie powinna działać zasada swobodnej oceny materiału 
dowodowego.

Jednocześnie Sąd I instancji, uzasadniając odmowę wiarygodności dowodu w postaci opinii biegłego, 
próbował przerzucić odpowiedzialność na powódkę. Wskazał, że to Spółdzielnia ponosi odpowie
dzialność za nieprzedstawienie właściwych dokumentów biegłemu. Sąd zdaje się jednak zapominać, 
że to biegły został zobowiązany do zapoznania się z potrzebną mu do stworzenia opinii dokumenta
cją, a powódka przedstawiła biegłemu wszystkie oczekiwane prze niego dokumenty. To, że biegły nie 
wyraził chęci zapoznania się z wszystkimi fakturami, które Spółdzielnia chciała i była gotowa mu 
przedstawić nie może, a co najmniej nie powinno skutkować oddaleniem powództwa w niniejszej 
sprawie.

Ad. 3. KWESTIE FORMALNOPRAWNE
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3.1. Właściwość Sądu

Właściwość Sądu została ustalona zgodnie z treścią art. 367 par 2 KPC.

3.2. Wartość przedmiotu zaskarżenia

W przypadku określania wartości przedmiotu zaskarżenia art. 368 par. 2 KPC nakazuje 
odpowiednie zastosowanie przepisów art. 19-24 i 25 par 1 KPC.

3.3. Wysokość opłaty sądowej

Opłata od apelacji została obliczona w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych.

Ad. 4. UZASADNIENIE WNIOSKÓW APELACYJNYCH

Powódka w pierwszej kolejności wniosła w apelacji o zmianę zaskarżonego materiału dowodowego, 
gdyż zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia.

Gdyby jednak Sąd odwoławczy uznał, że sytuacja taka nie może mieć miejsca, powódka wnosi o 
uchylenie zaskarżanego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Ad. 5. PODSUMOWANIE

Wszystkie przedstawione powyżej i uzasadnione zarzuty, potwierdzając konieczność zaskarżenia i 
finalnie zmiany rozstrzygnięcia z dnia 22 kwietnia 2021 r.

W niniejszej sprawie, bowiem nie można tracić z pola widzenia faktu, iż koszty związane z 
utrzymaniem i eksploatacją przypadające na pozwanych poniosą inni członkowie Spółdzielni. W 
takiej sytuacji udział w kosztach innych mieszkańców będzie znacznie wyższy, a pozwani uzyskają 
bezpodstawną korzyść.

Pozwani bowiem, bezpośrednio po uzyskaniu przydziału i w pierwszym okresie korzystania z domu 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej mieli świadomość konieczności ponoszenia opłat na rzecz 
Spółdzielni. Co więcej opłat tych dokonywali. Wiedzieli, że wybierając nabycie nieruchomości 
znajdujących się w zasobach spółdzielni, powinni przestrzegać przepisów prawa spółdzielczego i 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wbrew bowiem przedstawianym przez pozwanych 
okolicznościom, Spółdzielnia zarządzając mieniem, odciąża swych mieszkańców w zakresie 
podejmowania wielu czynności, prowadzeniu w ich imieniu sporów, negocjacji z organami. Zawiera 
w imieniu swych członków umowy i negocjuje ich warunki. Oczywistym jest, że tak jak w przypadku 
lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych tak w przypadku domów jednorodzinnych, 
Spółdzielnia nie świadczy dla mieszkańców wszystkich usług związanych z utrzymaniem 
nieruchomości. Powyższe jednak nie może skutkować bezzasadnym zwolnieniem podmiotowym, 
konkretnych osób od konieczności wywiązywania się z obowiązku nałożonego ustawą.

W świetle powyższego niezbędnym jest przeanalizowanie sprawy przez Sąd Okręgowy i rozważanie
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kwestii przedstawionych w niniejszej apelacji.

Załączniki:

-  dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 750 zł
-  2 odpisy apelacji
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