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Warszawa, dnia 21 listopada 2021 r.
SĄD OKRĘGOWY W  WARSZAWIEXXVII Wydział Cywilny-Odwoławczy ul. Płocka 9 01-231 Warszawa

Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w  Warszawie, KRS: 0000033334 Al. KEN 36 lok. U-128, 02-792 Warszawa 
reprezentowana przez: 
adw. Monikę Iwaniak-Jeziorowską /adres w  aktach sprawy/

Pozwani: Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska-Sarataul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
reprezentowani przez: adw. Piotr Terlecki Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. ul. F.K. Dmochowskiego 2 lok. 4, 00-427 Warszawa
e-mail pełnomocnika: p.terlecki@terlecki.net tel. kom. pełnomocnika: 504-733-420 e-mail Pozwanych: zbigniew@sarata.pl

sygn. akt II instancji: XXVII Ca 2739/21
sygn. akt I instancji: XVI C 1486/18 upr [Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa]

ODPOWIEDŹ NA APELACJĘDziałając w imieniu Pozwanych (odpis pełnomocnictwa w załączeniu], niniejszym składam odpowiedź na apelację Powódki (doręczoną w dniu 15 listopada 2021 r.J i tym samym:
1] w  trybie art. 132 k.p.c. oświadczam, że odpis niniejszego pisma został wysłany bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej;
2) wnoszę o oddalenie apelacji w  całości;
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3) wnoszę o zasądzenie od Powódki solidarnie na rzecz Pozwanych kosztów postępowania według norm przepisanych (w tym 34 zł opłaty skarbowej), przy czym w  zakresie kosztów zastępstwa procesowego wnoszę zgodnie z oświadczeniem złożonym w  trybie § 16 Rozporządzenia MS, tj. w  kwocie 4428 zł (3600 zł netto + VAT);
4) w  komparycji pisma podaję adresy e-mail pełnomocnika oraz strony, jak również nr telefonu pełnomocnika na potrzeby rozprawy zdalnej;
5) w  toku procesu Pozwani przedłożyli do akt sprawy 3 wyroki z uzasadnieniami, istotne z punktu widzenia rozpoznania niniejszej sprawy, w  załączeniu przedkłada się dodatkowe pięć, do których dostęp uzyskali Pozwani. Poniżej podsumowanie orzeczeń złożonych do akt sprawy w  analogicznych sprawach, w  których sądy poparły argumentację prezentowaną przez Pozwanych oraz 2 wyroki dot. przegranego sporu z Miastem przez Spółdzielnię:

A. Negatywne dla SMPM wyroki d ot p. Sarata w analogicznych sprawach
a. I C 1486/18 upr (niniejsza sprawa go dotyczy)
b. I I C  830/15 (w załączeniu poniżej)
c. V Ca 275/19 (załączony do pisma z  6.10.2020 r.)
d. V Ca 1771/19 (załączony d o pisma z 6.10.2020 r.)
e. X V IC 1 0 1 0/19 (w załączeniu poniżej)

B. Negatywne dla SMPM wyroki d ot sąsiadów p. Sarata w analogicznych sprawach
a. I I C 808/13 upr (w załączeniu poniżej)
b. XXIV C 547/11 (w załączeniu poniżej)
c. XXVII Ca 2293/19 (w załączeniu poniżej)

C. Negatywne dla SMPM wyroki dot sporu z  Miastem o działkę
a. I I C  33/19 (wyrok sądu I instancji, załączony do pisma z  6.10.2020 r.)j
b. VACa 290/20 (w załączeniu poniżej)

Nie są to dowody sensu stricto, ale powołanie się na orzecznictwo tut. Sądu oraz Sądu Rejonowego w identycznych sprawach oraz Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w  sprawie Spółdzielni z Miastem, które są istotne z punktu widzenia podniesionych w  procesie argumentów. Dla ułatwienia przedkłada się wydruki tych judykatów.
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UZASADNIENIE

[ZARZUTY APELACYJNE]

Na wstępie należy wskazać, że Sąd I instancji orzekł prawidłowo w  przedmiotowej sprawie -  oddalił roszczenie Spółdzielni, które nie tylko było nienależne co do zasady, ale także jego wysokość w ogóle nie została wykazana przez Powódkę.
Argumentację zawartą w niniejszym piśmie należy podzielić na dwie części:

1] odniesienie się do zarzutów sformułowanych w  apelacji oscylujących wokół kwestii niewykazania wysokości roszczeń (na tej podstawie Sąd I instancji oparł swoje orzeczenie, tak więc siłą rzeczy zarzuty apelacyjne dotyczą tej kwestii];
2) przedstawienie dodatkowych zarzutów, którymi Sąd się nie zajął (bo nie musiał w zw. z niewykazaniem roszczenia], a które i tak przesądzałyby o oddaleniu roszczeń Spółdzielni a limine (nawet, gdyby Spółdzielnia wykazała ich wysokość zgodnie z art. 4 ust. 8 u.s.m. w  zw. z art. 6 k.c.].

Ad. 1] KWESTIA NIEWYKAZANIA WYSOKOŚCI ROSZCZENIA

Sąd I instancji trafnie podniósł, że Powódka, wbrew zasadzie kontradyktoryjności (dodatkowo będąca podmiotem profesjonalnym, reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego], jak również brzmieniu art. 4 ust. 8 u.s.m. w  zw. z art. 6 k c ., nie wykazał wysokości szkody.
Sąd trafnie wskazał, że Spółdzielnia nie wykazała wysokości roszczenia -  na tle art. 4 ust. 8 u.s.m. oraz art. 6 k.c. Przedstawienie uchwał bez potwierdzenia faktycznych wydatków w  postaci faktur oraz innych dokumentów księgowych sprowadzałoby się, jak niestety w wielu sprawach ma to miejsce, do tego, że biegły przemnożyłby kwoty z uchwał organów Spółdzielni przez metraż segmentu i „potwierdził” ich prawidłowość (i do tego zmierzała Powódka], a przecież istotą sporu w  tej sprawie jest ustalenie: (1] ile faktycznie zapłaciła Spółdzielnia oraz (2] ile z tych kosztów faktycznie przypada na segment Pozwanych. Stwierdzenia, że Powódka prawidłowo dokonała działania mnożenia metrażu i wpisanych przez nią samą stawek do uchwał jej własnych organów, nie jest przedmiotem sporu. Przedmiotem sporu jest to, czy Spółdzielnia w ogóle mogła takimi kosztami obciążać moich Mocodawców, a jeśli w  części mogła, to czy faktycznie poniosła takie koszty, a czy nie są to jedynie koszty wirtualne („na papierze"]. Co istotne, zarysowała się linia orzecznicza na tle analogicznych spraw, zgodnie z którą konieczne jest wykazanie kosztów za pomocą dokumentów źródłowych przedłożonych do akt sprawy (ew. udostępnionych biegłemu] -  szczegółowo omówiona poniżej.
Chybione są, więc zarzuty Spółdzielni materialnoprawne (art. 4 u.s.m. i 322 k.p.c.] oraz procesowe (art. 233 § 1, art. 278 § 1, art. 284 k.p.c.]. Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego
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materiału. W zaistniałym stanie faktycznym. Sąd I instancji, trafnie wskazał, że Powódka nie wykazała ani faktu poniesienia ani wysokości kwot, których dochodziła.
Nie może być tak, że spółdzielnia mieszkaniowa powołuje się na ogólną uchwałę RN i plan gospodarczo-finansowy w  sytuacji, w  której członek spółdzielni zaprzecza wysokości tych kwot. W  takiej sytuacji ciężar dowodu spoczywa na spółdzielni -  vide: art. 6 k.c. w  zw. z art 4 ust. 8 u.s.m. W  tym miejscu należy wskazać na jednolity pogląd doktryny i orzecznictwa w  tym względzie: „Możliwość kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej przez członka spółdzielni 
oraz osoby niebędące członkami o zobowiązane do uiszczenia opłat eksploatacyjnych•, zasadności 
zmiany wysokości tych opłat przewiduje art 4 ust 8 u.s.m. Jakkolwiek przepis wprost odnosi się 
tylko do kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat, to jednak członek ma również prawo 
do kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej ustalenia przez spółdzielnię jego  
zobowiązania z tytułu opłat Uprawnienie to nie je st  uzależnione od uprzedniego uzyskania wyroku 
uchylającego uchwałę rady nadzorczej określającą zmianę wysokości opłat łub ustalającą ich 
wysokość. Można je  realizować zarówno w drodze zarzutu w procesie wytoczonym przez 
spółdzielnię o zasądzenie należności z  tego tytułu, ja k  i w procesie wytoczonym spółdzielni przez 
uprawnionego o zasądzenie zwrotu ju ż  uiszczonej należności albo w drodze powództwa o 
ustalenie, że określone zobowiązanie z  tego tytułu nie istnieje, przy zachowaniu pozostałych 
wymogów art 189 k.p.c. (wyrok SN z  8.06.2006 r., II CSK 37/06, M. Spół. 2007/2, s. 32)." (zob. A. Stefaniak [w:] Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV, Warszawa 2018, art. 4).
Spółdzielnia w  apelacji stwierdza, że biegły nie prosił o dokumenty źródłowe podczas wizyty w biurze Powódki. Należy wskazać, że biegły nie jest stroną postępowania sądowego i to nie na nim spoczywa ciężar dowodu. To w  interesie (i z inicjatywy] Spółdzielni powinny być przeprowadzone wszystkie dowody mające istotne znacznie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.], tj. takie, z których wywodzi ona skutki prawne (art. 6 k.c.].
Istnieje cała linia orzecznicza w Sądzie Rejonowym i tut. Sądzie, zgodnie z którą 
Spółdzielnia powinna była wykazać konkretne koszty na podstawie dokumentów  
źródłowych.

W  wyroku tut. Sądu (V Ca 1771/19) stwierdzono dokładnie tak samo jak w  zaskarżonym Wyroku w  niniejszej sprawie: „Co prawda pozwani winny ponosić pewne koszty związane z 
funkcjonowaniem domu przez siebie zajmowanego, albowiem korzystają z  dostawy mediów czy też 
wywozu niec2ystości, jednakże w tejże sprawie Spółdzielnia dochodziła zapłaty należności w 
oparciu o stawki wynikające z  uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni. Na żadnym etapie 
postępowania, pomimo zarzutów podnoszonych przez stronę pozwaną, Spółdzielnia nie 
przedstawiła w ja k i sposób zostały zaksięgowane wpłaty dokonane przez pozwanych (którzy 
uiszczali je , jednakże w niższych kwotach niż wskazane w uchwałach Spółdzielni) i nie 
przedstawiła także, jakie były rzeczywiste koszty poniesione przez Spółdzielnię związane z obsługą 
domu jednorodzinnego zajmowanego przez pozwanych."

Dokładnie tak samo wypowiedział się tut. Sąd w sprawie V Ca 275/19 (na który wprost powołuje się Sąd I instancji w  przedmiotowej sprawie): „Sąd winien w pierwszej kolejności 
odnieść się do wniosku pozwanych zawartego ju ż  w sprzeciwie od nakazu zapały, aby do akt zostały
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dołączone wszelkie dokumenty źródłowe w zakresie opłat eksploatacyjnych i funduszu 
remontowego. Zwrócić należy uwagę, że brak je st  w aktach sprawy m.in. Regulaminu rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz rocznego planu finansowo - gospodarczego, 
w oparciu o który naliczono opłaty, a który stanowił załącznik do uchwał 30/2013 i 9/2014. Brak 
jest również Regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania 
wody w zasobach SM  „Przy Metrze", ja k  i Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz 
odprowadzenia ścieków  w SM  „Przy Metrze". Bez tych dokumentów niemożliwa była weryfikacja 
prawidłowości naliczenia i rozliczenia opłat pobieranych zaliczkowo. Jakkolwiek Sąd w wydanym 
postanowieniu dowodowym zarządził, aby niezbędne dokumenty zostały udostępnione biegłemu w 
siedzibie Spółdzielni, to w sytuacji gdy stronom nie umożliwiono wglądu w te dokumenty (a to je st  
jeden z  zarzutów pozwanych), winny być one załączone do opinii. Zauważyć należy, że sam powód 
w odpowiedzi na sprzeciw sugerował, że biegły z pewnością dołączy do opinii dokumenty na 
których będzie się opierał, tym samym „nie może być mowy o badaniu dokumentacji kosztowej z  
pominięciem Sądu lub pozwanych" (vide: k. 103). Tymczasem na gruncie niniejszej sprawy tak się 
właśnie stało. Biegły dołączył do opinii tylko część dokumentów, które poddał analizie, a 
mianowicie wydruk z  karty kontowej segmentu pozwanych, zawiadomienia o wysokości opłat, 
okresowe rozliczenia dostaw mediów, zestawienie rzeczywistych kosztów przypisanych do 
nieruchomości nr 9 zaksięgowanych w latach 2014-2015 r. Sam fa k t zaksięgowania pewnych 
kosztów nie oznacza jeszcze, że pozwani nie są uprawnieni do ich weryfikacji i że zostali nimi 
słusznie obciążeni. Pozwani kwestionują między innymi zasadność obciążenia ich opłatami za 
konserwację, usługi porządkowe, czy rekultywację zieleni, twierdząc, że takie koszty nie były 
ponoszone w przypadku nieruchomości nr 9."

Jak widać oba te wyroki były złożone w trakcie postępowania, a mimo to Spółdzielnia nie podjęła należytej inicjatywy dowodowej. W  tym miejsce należy wskazać, że nie ma takiej przesłanki procesowej w  k.p.c. jak „zbyt obszerna dokumentacja", aby móc uniknąć ciężaru dowodu.
Także w  wyroku XVI C 1010/19 upr Sąd Rejonowy wskazał, że: „(...) 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."

Na tle niniejszej sprawy oraz cytowanych powyżej judykatów wyłania się praktyka 
Spółdzielni, która unika okazania dokumentów źródłowych w toku postępowań d o t  
czynszów. W  istocie ukrywa te dane i stara się prowadzić proces tak, aby ani Sąd ani biegły 
nie zaglądali do faktycznych dokumentów, a całe postępowanie dowodowe ograniczyło 
się jedynie do sprawdzenia czy kwoty wpisane do uchwały RN zostały prawidłowo 
przemnożone, co wypacza całkowicie ideę tego typu postępowań i pozbawia Pozwanych i 
Sąd realnej możliwości weryfikacji wysokości opłat oraz tego, czy faktycznie dotyczyły ich 
segmentu.
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Tę kwestię podnosił także Sąd Rejonowy w  wyroku II C 830/15, zgodnie z którym:
„Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż, powódka w żaden sposób nie udowodniła 
zasadności naliczania w/w opłat w wysokości objętej pozwem. Na poparcie żądania pozwu 
przedstawiła jedynie kopie uchwał Rady Nadzorczej powódki z  21 listopada 2013r. oraz z  25 
sierpnia 2014r. /k. 37-41/ w sprawie zmian opłat m.in. z  tytułu dostaw energii elektrycznej, 
podatku od nieruchomości oraz z tytułu eksploatacji lokali, oraz kartę kontową pozwanego 
Zbigniewa Sara ty /k. 42/ będące dokumentami prywatnymi w  rozumieniu art. 245 KPC. Tutaj 
należy zauważyć, iż do wykazania wysokości roszczenia powódkę zobowiązywały przepisy a rt 6 
KC oraz art 232 KPC. Ponadto, zgodnie z  utartym orzecznictwem na gruncie art 4 ust 8 u.s.m. 
ciężar udowodnienia zasadności zmiany, ale też wysokości żądanych opłat w ogóle spoczywa na 
spółdzielni i to w każdym procesie, w którym obowiązany do uiszczania opłat je  zakwestionuje - 
patrz choćby wyrok SN  z 17.11.2004 r., sygn. akt IV  CK 220/04. Powódka, ja k  wskazano wyżej, tego 
nie wykazała. Wnioskowany przez powódkę spóźniony dowód z  opinii biegłego również przy tak 
sformułowanej ogólnikowo tezie bez uwzględnienia opisu nieruchomości wspólnej i  wielkości 
udziału w niej pozwanych nie doprowadziłby do wykazania zasadności naliczanych opłat 
eksploatacyjnych. Tak więc, wobec nieudowodnienia przez powodową spółdzielnię tak zasadności 
zmian opłat za eksploatację i utrzymanie domu jednorodzinnego, ja k  też wysokości naliczonych 
opłat, powództwo również na tej podstawie podlegałoby oddaleniu. Powyższe rozważania nie mają 
jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż, wobec wyżej stwierdzonego braku 
podstaw prawnych do naliczania przez powódkę pozwanym opłat eksploatacyjnych w ogóle, 
zbędne je st  badanie wysokości tych opłat Dodać też należy, iż pozwani uiszczają wszelkie opłaty 
eksploatacyjne, tj wydatki na media czego powódka nie kwestionowała. Powódka nie udowodniła 
by przysługiwało je j wyższe i w jakim  stopniu roszczenie o zapłatę niezależnie od podstaw  
prawnych roszczenia."

Podsumowując, należy wskazać, że także tut. Sąd w sprawie sąsiada Pozwanych -  p. Winiarczyka (XXVII Ca 2293/19 -  wyrok w  załączeniu}, zgodnie z którym tego typu roszczenia Spółdzielni powinny ulec oddaleniu zarówno w  oparciu o art. 5 k.c., jak i z przyczyn związanych z niewykazaniem roszczenia -  poniżej stosowny cytaty z tego wyroku:
„Na aprobatę zasługuje wprawdzie stanowisko strony powodowej, że pozwani winny ponosić 
pewne koszty związane z  funkcjonowaniem domu przez siebie zajmowanego, albowiem korzystają 
z dostawy mediów czy też wywozu nieczystości, jednakże na żadnym etapie postępowania, pomimo 
zarzutów podnoszonych przez stronę pozwaną, spółdzielnia nie przedstawiła w ja k i sposób zostały 
zaksięgowane wpłaty dokonane przez pozwanych i nie przedstawiła także, jakie były rzeczywiste 
koszty poniesione przez spółdzielnię związane z  obsługą domu jednorodzinnego zajmowanego 
przez pozwanych. Koszty te nie zostały należycie wykazane przez stronę powodową, ja k  również 
przez biegłego sądowego, który nie sprostał nałożonemu na niego obowiązkowi sporządzenia 
rzetelnej opinii w przedmiocie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez spółdzielnię 
mieszkaniową."
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[Zarzut dot. art. 322 k.p.c.]

Na marginesie należy wskazać, że powołanie się na art 322 kp.c. jest całkowicie chybione, bowiem jest to przepis szczególny, w  którym enumeratywnie wymienia się roszczenia, których może on w  ogóle dotyczyć (tj. sprawy o naprawienie szkody, o dochody, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie).
Zresztą nawet jakby sprawy z art. 4 u st 8 u.s.m. mieściły się w  powyższym wyliczeniu, to i tak w przedmiotowej sprawie nie można mówić o obiektywnej niemożności wyliczenia konkretnych kwot. Twierdzenie takie prowadziłoby do wniosku, że nie jest możliwe poddanie weryfikacji tego, ile spółdzielnia mieszkaniowa faktycznie wydaje pieniędzy w  kontekście ustalanych opłat eksploatacyjnych. Z doświadczenia życiowego wynika, że zarządzanie nieruchomością wiąże się z konkretnymi wydatkami, udokumentowanymi konkretnymi rachunkami i fakturami, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości opłat. Argument Spółdzielni, że tych dokumentów jest dużo, tak więc nie można ich badać w  toku procesu... o ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych członków Spółdzielni, nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia, jak również podstawy prawnej. Na zasadzie reductio ad absurdum, przyjmując takie założenie 
należałoby się zgodzić na to. że spółdzielnie mieszkaniowe mogą obciążać swoich 
członków dowolnymi kwotami i de facto nie można tego w  żaden sposób skontrolować.

Poniżej przytacza się przykładowe judykaty odnoszące się do powyższych kwestii:
• Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r., II CSK 249/09, LEX nr 737261: 

„Sięganie do a rt 322 kp.c. znajduje usprawiedliwienia wtedy, gdy ścisłe udowodnienie 
wysokości szkody je st  obiektywnie niemożliwe, nie zaś wtedy, gdy nie da się je j  dokładnie 
ustalić na podstawie materiału dowodowego, który został przedstawiony do oceny Sądu 
przez pow oda"

• Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 563/07, Biul. SN 2008/7/11: 
„Rozszerzająca wykładnia art 322 kp.c., który je st  przepisem szczególnym, mającym 
zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, gdy ścisłe udowodnienie wysokości szkody je st  
obiektywnie niemożliwe, nie zaś w sytuacjach powstałych wskutek zaniedbań strony, może 
budzić wątpliwości, a nawet zastrzeżenia."

• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1980 r., III CRN 51/80, LEX nr 8237: 
„Przepis art. 322 kp.c. stanowi normę szczególną i jako taki może być stosowany tylko w 
sprawach w nim wymienionych. W sytuacji, gdy  w sprawie o zniesienie współwłasności, 
poczynione przez uczestniczkę postępowania nakłady na nieruchomość (budynek) zostały 
ściśle ustalone, art 322 kp.c. nie może mieć zastosowania."
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Ad. 2) DODATKOWE ZARZUTY UZASADNIAJĄCE ODDALENIE APELACJI A  LIMINE

Niezależnie od trafnej argumentacji Sądu I instancji, zawartej w  zaskarżonym Wyroku, można wskazać szereg dodatkowych argumentów, które pozwalają na oddalenie powództwa w niniejszej sprawie, a mianowicie:
a) Pozwani nie posiadają żadnego tytułu prawnego do segmentu (w tym także ekspektatywy prawa], gdyż Spółdzielnia nie ma żadnej realnej szansy na skuteczne przeniesienie własności domu na Pozwanych.
b) Segment (wybudowany na gruncie miasta) należy do gminnego zasobu nieruchomości co wynika z co wynika z art. 24 ust. 1 u.g.n oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 u.o.p.l. Tym sam }™  brak podstawy prawnej do naliczania opłat eksploatacyjnych przez Spółdzielnię, która nie może bez zawarcia stosownej umowy zarządzać tym budynkiem, co wynika z art. 185 ust. 2 u.g.n. oraz art. 1 ust. 2 pkt 5 u.s.m. Zresztą Spółdzielnia faktycznie tego nie robi.
c) Doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego i nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.) -  gdyby Spółdzielnia wiele lat temu prawidłowo wykonała swoje zobowiązanie umowne, to spór w  ogóle by nie powstał. W  chwili obecnej Pozwani, z winy Spółdzielni, znajdują się w  dramatycznej sytuacji i de iure są mieszkańcami komunalnymi (mieszkają w budynku, który formalnie należy do zasobów mienia gminnego).

Ad. a) Kwestia tytułu prawnego do gruntu

Abstrahując od trafnych argumentów przedstawionych przez Sąd I instancji, które pozwoliły na oddalenie powództwa Spółdzielni, istnieje także argumentacja dalej idącą, która również stanowi niezależną podstawę prawną do jego oddalenia. Sąd I instancji nie analizował bowiem pozostałych zarzutów strony Pozwanej (co sam przyznał w  treści uzasadnienia Wyroku) w zw. z tym, że niewykazanie wysokości roszczenia wystarczyło do oddalenia powództwa w  całości. Dlatego w  tym miejscu należy w  ramach uzupełnienia podnieść następujące argumenty:
Przechodząc do szczegółowej analizy, na wstępie należy wskazać, że w  momencie dokonania przydziału na rzecz Pozwanych, tj. 20 kwietnia 2001 r. (na 3 dni przed wejściem w życie u.s.m., tj. 24 kwietnia 2001 r.) obowiązywały wcześniejsze przepisy w  zakresie ustanawiania tych praw, m.in. art. 204 oraz 213 pr. spółdz. Zgodnie z wyrokiem SN z 21 lipca 2004 r. (V CK 676/13): 1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która je st  tylko posiadaczem budynku, nie 

może skutecznie ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w tym 
budynku. 2. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku 
stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni 3. Przydział członkowi spółdzielni 
mieszkania w budynku, który w momencie dokonania przydziału nie był własności spółdzielni je st  
nieważny.Powyższe potwierdza uchwała 7 sędziów SN z 24 maja 2013 r. 111 CZP 104/12: Jeżeli zatem  
spółdzielnia mieszkaniowa nie dysponuje własnością (współwłasnością) gruntu lub jego  
użytkowaniem wieczystym, to zarówno na podstawie art 7 ust 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. 
i art 6 ustawy z dnia 18grudnia 2009 r.,ja k  i bezpośrednio w umowie członka ze spółdzielnią, nie
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może dojść do skutecznego ustanowienia definitywnego spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego (art, 244 §  2 k.c.).

Należy wskazać, że Sąd 1 instancji w  sprawie dot. tych samych stron oddalił w  całości powództwo Spółdzielni o kolejny okres opłat w zakresie zapłaty (sygn. akt II C 830/15 upr). Podobnie Sąd I instancji orzekł w  sprawie sąsiadki Pozwanych oddalając analogiczne powództwo Spółdzielni (sprawa o sygn. akt II C 808/13 upr]. Co więcej, w  sprawie przeciwko sąsiadowi Pozwanych dot. wkładu, Sąd Okręgowy w Warszawie również stwierdził nieważność przydziału i brak podstawy prawnej do dochodzenia roszczenia przez Spółdzielnię (sprawa o sygn, akt XXIV C 547/11 -  z informacji posiadanych przez Pozwanych wyrok ten został utrzymany przez sąd II instancji]. Z informacji posiadanych przez Pozwanych w  dniu 23 września 2015 r. w  sprawie innego sąsiada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie również oddalił pozew Spółdzielni o zapłatę opłat czynszowych (sygn. akt II C 1578/14],
Mając na względzie powyższe orzecznictwo, należy wskazać, co następuje:
Zgodnie z art. 4 u.s.m. zarówno w  brzmieniu z uwzględnieniem zmian pomiędzy październikiem 2001 r. a 31 lipca 2009 r. (tj. okresem, którego dot. roszczenia] jedynie członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali/domów, są obowiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale/domy, stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodne z postanowieniami statutu. Ew. osoby niebędące członkami, któiym (od lipca 2005 r., tj. wprowadzenia u st 1(1]], którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Ust. 2 powołanego przepisu stanowi, iż członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie z ust. 3 członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu są obowiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili zamieszkania Pozwani uiszczają oni opłaty określone w  u st 1 albo 2. Z kolei postanowienie § 8 ust. 1 pkt 6] statutu powodowej Spółdzielni stanowi, iż członek spółdzielni jest zobowiązany uiszczać na bieżąco, co miesiąc z góry do 10. dnia mieląca, opłaty na pokrycie wydatków związanych z eksploatacja i utrzymaniem lokalu i miejsca postojowego, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacja, remontami i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, jak również uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, a nadto w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów.

Zgodnie z brzemieniem art. 244 k.c. obowiązującym do 18 sierpnia 2004r. (zarówno w  dacie zawarcia umowy, jak i przydziału] ograniczonymi prawami rzeczowymi były m.in. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.
9



Ustawa z dnia 2 lip ca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004, nr 172, poz. 1804] dokonano z dniem 19 sierpnia 2004 r. zmiany katalogu praw rzeczowych. Polegała ona na zastąpieniu trzech pozostałych spółdzielczych praw do lokali, tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. A rt  10 tej ustawy stanowił, iż istniejące w dniu 10 stycznia 2003 r. własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu użytkowego w  tym garażu oraz prawa, do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej stają się spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu, o których mowa w rozdziale 2(1] u.s.m. Należy zauważyć, ze przepisami regulującymi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego na dzień 20 kwietnia 2001 r. tj. na dzień przydziału dla Pozwanych były przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 1995r., nr 54, poz. 288 ze zm.; dale]: prawo spółdzielcze],
Zgodnie z a rt 213 § 1 prawa spółdzielczego w  jego brzmieniu na dzień 3 sierpnia 2000 r. w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej członkom spółdzielni przysługiwało prawo używania przydzielonych im lokali mieszkalnych o powierzchni odpowiadającej wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego i innym kryteriom określonym w statucie (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego]. Zgodnie z § 2 powołanego przepisu członek spółdzielni mieszkaniowej w zależności od wniesionego wkładu i zgłoszonego wniosku mógł uzyskać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego -  lokatorskie (pkt 1] albo własnościowe (pkt 2]. Spółdzielcze prawo do lokalu powstawało z chwilą przydziału lokalu (§ 3], Zgodnie zaś z art. 215 § 2 pr. spółdz. spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w  czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe.
Art. 213 § 1 pr. spółdz. miał dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne znaczenie, stanowi bowiem, iż spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje członkom spółdzielni mieszkaniowej wbudynkach stanowiących jej własność. Tym samym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jak i prawo do domu jednorodzinnego, jako ograniczone prawo rzeczowe mogło obciążać, zgodnie z treścią tego przepisu wyłącznie nieruchomość spółdzielni (por. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 13 marca 2002r., III CZP 11/02]. Skoro spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do praw na rzeczy cudzej, a rzeczą cudzą jest w  tym wypadku własność budynku, „idąca" za własnością gruntu lub wieczystym użytkowaniem gruntu (art. 48 k.c. oraz art, 235 § 1 k.c.] spółdzielnia musi być właścicielem budynku, w  którym miało zostać ustanowione to prawo. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogło pod rządami ww. przepisu, ale i obecnych, powstać zatem wyłącznie w  budynku posadowionym na gruncie stanowiącym własność spółdzielni bądź oddanym jej w  użytkowanie wieczyste. Tak, też Sąd Najwyższy w  uchwale 7 sędziów z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, szczególnie w jej uzasadnieniu.
W  przedmiotowej sprawie bezspornym jest, ze zarówno w  chwili otrzymania przydziału lokalu mieszkalnego przez pozwanego Zbigniewa Saratę (20 kwietnia 2001 r., abstrahując od jego skuteczności], jak tez w chwili zamknięcia rozprawy przez Sąd I instancji, do gruntu, na którym

10

ES



został wzniesiony segment, w  którym znajduje się dom jednorodzinny pozwanych, powodowej spółdzielni przysługiwało prawo dzierżawy, które nie jest prawem rzeczowym w  ogóle, a jedynie rodzi skutki zobowiązaniowe pomiędzy Spółdzielnią a wydzierżawiającym.
W  tym miejscu należy podkreślić, że Pozwany kwitując w  dniu 20 kwietnia 2001 roku otrzymanie przydziału domu jednorodzinnego na warunkach własnościowych został przez powoda wprowadzony w  błąd. Powierzając spółdzielni swoje pieniądze pozwany zdawał sobie sprawę, iż przed rozpoczęciem inwestycji Spółdzielnia zawarła z Gminą Warszawa Ursynów trzyletnią umowa dzierżawy. Jednak umowa o wybudowanie domu, którą pozwany zawarł 23 sierpnia 1997 roku zawierała informację, iż wpłacane pieniądze będą przeznaczone między innymi na koszt pozyskania terenu (§10 pkt 1). Pozwany w  2001 roku był przekonany, iż teren w istocie został pozyskany. O zawarciu tuż po rozpoczęciu budowy nowej -  tym razem 29-letniej umowy dzierżawy pozwany dowiedział się dopiero w  2007 roku z opinii biegłego Henryka Prokop o wicza-Jankowskiego wydanej w  postępowaniu III C 1154/00. Okoliczności i cel zawarcia tej długoterminowej umowy dzierżawy są obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez policję w  wyniku postanowienia Sądu Okręgowego w  Warszawie z 25 listopada 2020 (VIII Kp 993/20). Pozwany Zbigniew Sarata ma w  tym postępowaniu status pokrzywdzonego.
Wskazanego powyższe prawa dzierżawy, co oczywiste, nie można było obciążyć ograniczonym prawem rzeczowym, w  tym spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, czy prawem do domu jednorodzinnego. W  tym stanie rzeczy, z uwagi na fakt, iż powodowa Spółdzielnia nie była właścicielem ani wieczystym użytkownikiem gruntu, na któiym został posadowiony dom jednorodzinny Pozwanych, przydział domu jednorodzinnego na warunkach własnościowych z 20 kwietnia 2001 r. należy uznać za bezskuteczny i, co za tym idzie, nie nastąpiło przekształcenie go w  trybie ww. art. 10 (por. wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2001 r., I CKN366/00) -  zgodnie z zasada, iż nie można skutecznie rozporządzić prawem w  szerszym zakresie niż samemu się posiada. Pozwanym w  przedmiotowej sprawie przysługiwała, zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyższego jedynie ekspektatywa takiego prawa, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jednak nie dłużej jak do wejścia w  życie u.s.m., która wyłączyła możliwość ustanowienia nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego, tj. do 24 kwietnia 2001 r. Ponownie wyłączono taką możliwość w  art. 7 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...) (Dz.U.nr 125, poz. 873) (por. uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 24 maja 2013r., III CZP104/12; oraz wyrok SN z dnia 30 września 2009r., V CSK65/09). Z chwilą wejścia w życie u.s.m. tj. 24 kwietnia 2001 r. ekspektatywa ustanowienia prawa do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej, co do zasady przekształciła się w  ekspektatywę odrębnej własności lokalu - porównaj odpowiednio wyrok SN z 30.09.2009 r., V CSK65/09.
Tak więc Pozwanym potencjalnie mogłaby jedynie przysługiwać ekspektatywa odrębnej własności lokalu z uwagi na fakt, iż Spółdzielni nadal nie przysługuje własność gruntu ani wieczyste użytkowanie gruntu. Jednak jak wynika bezspornie ze zgromadzonego materiału dowodowego, Spółdzielnia od wielu lat nie czyni nic by uzyskać prawo do gruntu, którego właścicielem jest Miasto (por. uchwały Gminy załączone do akt sprawy przez Pozwanych w ramach sprzeciwu od nakazu zapłaty).
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W tych okolicznościach trudno mówić by Pozwanym przysługiwała choćby ekspektatywa odrębnej własności lokalu, skoro brak jest realnej, prawnej i faktycznej perspektywy jego ustanowienia (co wprost wynika z wyroków zapadłych w  sprawie z powództwa Spółdzielni przeciwko m.st. Warszawa -  vide: II C 33/19, w  aktach sprawy; oraz V  ACa 290/20 -  w załączeniu). Ponadto, do powstania ekspektatywy niezbędne jest określenie wszystkich istotnych postanowień umowy, której miałoby być ustanowienie odrębnej własność lokalu określających szczegółowo lokal, nieruchomość wspólną, wysokość udziału w  nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z orzecznictwem SN można mówić o ekspektatywie jakiegoś prawa, gdy to przyszłe, mające dopiero powstać, prawo jest ściśle sprecyzowane w  sposób określający wszystkie jego istotne elementy. Patrz np. ustawa o własności lokali, która w  art. 8 i 9 u.w.l. szczegółowo określa zakres treści umowy, by do powstania prawa i roszczenia do prawa odrębnej własności lokalu w  ogóle mogły powstać.
W tym wypadku, żadne postanowienia umowne, a przynajmniej powódka nie wykazała tego, nie obejmują istotnych w  świetle ww. art. 8 i 9 u.w.l. elementów praw odrębnej własności lokalu, którego ekspektatywa mogłaby powodom przysługiwać. Pamiętać należy, iż opłaty należne zarządzającej nieruchomością wspólną spółdzielni zależne są zgodnie z art. 4 u st 2 u.s.m. od określenia nieruchomości wspólnej i wielkości udziału właściciela lokalu w  nieruchomości wspólnej zgodnie również z art. 13 u.w.l. Tak wiec by określić obowiązki właściciela lokalu bądź tego komu przysługuje ekspektatywa takiego prawa, wnoszącego opłaty, należy określić nieruchomość wspólną i jego udział w  niej, co w niniejszej sprawi nie miało miejsca.
Tak więc gdyby nawet Pozwanym przysługiwała, choć tak nie jest, ekspektatywa odrębnej własności lokalu to Powódka i tak nie udowodniła z uwzględnienie ww. okoliczności wysokości roszczenia.
Niezależnie od powyższego, Powódka dochodziła w  postępowaniu uproszczonym opłat z tytułu (rzekomo) przysługującego pozwanym prawa do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej. Sąd orzeka w granicach pozwu - art. 321 § 1 k.p.c., co oznacza, że nie może wyjść również poza okoliczności faktyczne uzasadniające roszczenie. Tak więc nawet przyjmując, że istniała ekspektatywa prawa odrębnej własności, to i tak roszczenie Spółdzielni było oparte na innej podstawie prawnej i faktycznej.
Reasumując, Pozwanym nie przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej ani też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  powodowej Spółdzielni, jak również ekspektatywa odrębnej własności lokalu (a nawet jakby ta ostatnia przysługiwała, to Spółdzielnia w żaden sposób nie wykazała przesłanek z art. 8 i 9 u.w.l., a ponadto nie wskazała takiej podstawy prawnej i faktycznej roszczenia). Skoro zatem powódka na rzecz pozwanych nie ustanowiła skutecznie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odrębnej własności lokalu, pozwani nie byli obowiązani do pokrywania kosztów eksploatacji nieruchomości, które nie stanowią w  ogóle mienia spółdzielni i tym samym nie wchodzą do jej zasobów mieszkaniowych. W zw. z tym, zgodnie z wyżej powołanym art. 4 ust. 1. 1(1), ust. 2 lub ust. 3 a contrario u.s.m., brak było więc podstaw do naliczania opłat przez
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powódkę z tego tytułu i powódce nie przysługiwało wobec pozwanych roszczenie w  tym zakresie. Pozwanym bowiem nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ani własność tego lokalu jak również nie są oni członkami spółdzielni oczekującymi na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Tym samym powództwo już na tej podstawie podlegało oddaleniu, niezależnie od podniesionych przez Pozwanych zarzutów procesowych, opisanych poniżej.
Analogicznie rzecz się ma z funduszem remontowym, który może być naliczany jedynie w odniesieniu do osób posiadających tytuły prawne do lokali/domów oraz w  zakresie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni [do których siłą rzeczy nie należą grunty i budynki, do których Spółdzielnia nie ma praw rzeczowych]. Ponadto, należy także wskazać, że na podstawie a rt 1 u st 5 u.s.m. spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia tylko na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta w 1997 roku i dotyczyła terenu niezabudowanego. W późniejszym okresie treść umowy nie została zmieniona. W  szczególności nie została zawarta umowa na zarządzanie nieruchomością zabudowaną. W brew twierdzeniom Powódki jako mienie Spółdzielni może być uznany wyłącznie tytuł prawnorzeczowy [przytoczony przez Spółdzielnię w  jednym z pism procesowych przepis art. 1 ust. 3 u.s.m. wyraźnie posługuje się pojęciem „nabyte", tak więc trudno stosunek zobowiązaniowy w  postaci umowy dzierżawy zawartej na 29 lat traktować jako nabycie gruntu i tym samym wejście tego gruntu w skład mienia Spółdzielni]. Jak była już o tym mowa powyżej, orzecznictwo w  tym zakresie jest jednoznaczne: Spółdzielnia mieszkaniowa, 
która jest tylko posiadaczem budynku, nie może skutecznie ustanowić spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego położonego w tym budynku (wyrok SN V CK 676/03; por. także postanowienie 
IIC S K 538/10 oraz uchwałę SN III C ZP 11/02).

W  ramach uzupełnienia powyższej argumentacji należy wskazać także na przepisy art. 24 ust. 1, art. 185 ust. 2 oraz art. 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; art. 1 u st 5 i art. 40 u.s.m. Z ich analizy wynika jednoznacznie, że segment Pozwanych znajduje się w  gminnym zasobie nieruchomości, a Spółdzielnia nie ma prawa nim zarządzać [nie posiada bowiem odrębnej umowy na zarządzanie tymi gruntami -  takowej nie stanowi także umowa dzierżawy, w  której nie ma o tym mowy].
W zw. z tym, że Pozwani mieszkają w  segmencie, który znajduje się w  gminnym zasobie nieruchomości ~ Zbigniew Sarata wystąpił przeciwko m.st. Warszawa z pozwem o stwierdzenie stosunku najmu. Postępowanie zostało początkowo opatrzone sygnaturą II C 836/19, a obecnie IIC  5719/19. Pomimo upływu niemal trzech lat nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa. Ponadto, należy zaznaczyć, iż w  momencie podpisania przez Pozwanych umowy o budowę domu jednorodzinnego oraz w  momencie rzekomego „dokonania przydziału” obowiązywał § 4 ust. 3 pkt 1 Statutu SM Przy Metrze, zgodnie z którym: „W ramach swojej działalności Spółdzielnia 
nabywa potrzebne jej tereny na własność lub przejmuje w  użytkowanie wieczyste". Należy też zacytować §44 obowiązującego wówczas Statutu: „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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Podpisując w  1997 roku umowę Pozwany nie był członkiem Spółdzielni nie udostępniono mu jej Statutu. Nie zdawał sobie sprawy z postanowień § 4 ust. 3 pkt 1 i nie wiedział, że Spółdzielnia od początku naruszała prawo. Został jedynie przez Spółdzielnię poinformowany o treści § 44, co stanowiło swoistą zachętę, iż będzie mógł samodzielnie administrować należącym do niego domem nie narażając się na ponoszenie kosztów utrzymania biura Spółdzielni. Na marginesie należy wskazać, że prowadzenie przez Spółdzielnię administracji domów jednorodzinnych po przewłaszczeniu ich na członków, wymaga zawarcia stosownych umów pomiędzy Zarządem Spółdzielni a właścicielami domów.
Ad. b) Naruszenie arb 5 k.c.

Niezależnie od powyższego, Powódka naruszyła dyspozycję art. 5 k.c. Po wyrokach SO i SA w Warszawie [II C 33/19, załączony do akt w  I instancji oraz V  ACa 290/20 -  załączony do niniejszego pisma) jednoznaczne jest, że z rażącej winy Spółdzielni Pozwani po 20 latach (pomimo uiszczenia wkładu budowlanego) nie posiadają żadnego tytułu prawnego do segmentu i za kilka lat (po wygaśnięciu umowy dzierżawy) mogą zostać wykwaterowani do lokalu zastępczego na peryferiach miasta.
Gdyby zgodnie z umową Spółdzielnia przewłaszczyła prawo do domu jednorodzinnego wiele lat temu, Pozwani przestaliby płacić tzw. "eksploatacje podstawową", czyli utrzymywać zarząd i pracowników Spółdzielni. Tym samym jedynie korzystne dla Pozwanych wyroki w  tego typu sprawach mogą stanowić odpowiedni impuls dla Spółdzielni w celu sfinalizowania uzyskania użytkowania wieczystego (w drodze ew. porozumienia z Gminą, bo jak wynika z załączonych wyroków droga sądowa jest już zamknięta).
Pozwani nie chcą godzić się na to, aby przez dziesiątki lat płacić na bliżej nieokreślone koszty zarządu Spółdzielni, które w ogóle ich nie dotyczą. Spór dotyczy bowiem przede wszystkim tzw. 
„narzutu kosztów ogólnych Biura Zarządu Spółdzielń?’, chociaż jest to bliżej niesprecyzowane pojęcie, a jak widać Powódka broni się jak może, aby nie przedstawić konkretnych dokumentów źródłowych na okoliczność, ile i na co wydaje pod tym tytułem. Powyższy koszt stanowi kwotę rzędu aż 62% całości należności. Na powyższą kwestię zwrócił uwagę Sąd I instancji w  sprawie sąsiadki Pozwanych -  wyrok z 10 kwietnia 2015 r. (II C 808/13 upr)
Na powyższą kwestię zwrócił uwagę także Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (XVI C 1010/19 upr), jak i tut. Sąd (V Ca 1771/19) oddalając roszczenia Spółdzielni wobec Pozwanych (w analogicznych sprawach czynszowych) m.in. w  oparciu o naruszenie art. 5 k.c.
Taką podstawę przytoczył także tu t Sąd w  sprawie sąsiada Pozwanych -  p. Winiarczyka (XXVII Ca 2293/19 -  wyrok w  załączeniu), zgodnie z którym tego typu roszczenia Spółdzielni powinny ulec oddaleniu zarówno w oparciu o art. 5 k.c., jak i z przyczyn związanych z niewykazaniem roszczenia -  poniżej stosowny cytaty z tego wyroku: „Zaprezentowaną powyżej ocenę stanu 
faktycznego ja k  również ocenę prawną dokonaną przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni 
podziela Sąd Okręgowy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę. Próba egzekwowania przez 
stronę powodową od pozwanych kwot wynikających z kosztów ponoszonych przez spółdzielnię 
mieszkaniową w związku z eksploatowaniem nieruchomości będącej we władaniu pozwanych stoi 
w sprzeczności z klauzulą zawartą w art 5  kc., szczególnie przy uwzględnieniu wieloletnich
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zaniedbań powódki w przedmiocie podjęcia odpowiednich czynności mających na celu 
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na której został wzniesiony budynek zamieszkiwany 
przez pozwanych. W  zaistniałej sytuacji dochodzenie przez powódkę zapłaty nienależycie 
wykazanych opłat eksploatacyjnych przy jednoczesnym braku wywiązania się przez powódkę ze 
zobowiązania nabycia prawa do przedmiotowej nieruchomości stoi w jaskrawej sprzeczności z  
zasadami współżycia społecznego. Reasumując, nie budzi wątpliwości, że zachowanie powódki nie 
doprowadziła do uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Sprzeczność powyższych działań 
z zasadami lojalności i dotrzymywania postanowień umownych je st  aż nader widoczna. Wobec 
powyższego zasadnym stało się oddalenie powództwa przy zastosowaniu art 5 kc ."

[KWESTIE FORMALNE]

- Koszty postępowania -

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z § 16 Rozporządzenia MS: „Wniosek o zasądzenie 
kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich może zawierać oświadczenie o wysokości 
kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. W braku takiego oświadczenia, 
opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone 
w § 1 5  ust 3 przemawiają za innym je j ustaleniem."

Literalna wykładnia powyższego przepisu wskazuje, że mogą wystąpić dwie sytuacje procesowe: strona składa oświadczenie w  trybie tego przepisu albo go nie składa. W  pierwszym przypadku Sąd jest związany takim oświadczeniem, jeśli kwoty nie wykraczają poza przedział wyznaczony rozporządzeniem (tj. mieszczą się pomiędzy stawką minimalną a jej sześciokrotnością). W  drugim przypadku Sąd ustala stawkę minimalną, chyba że okoliczności z § 15 ust. 3 Rozporządzenia MS (tj. nakład pracy, skomplikowanie sprawy... itd.) przemawiają za tym, że stawka powinna być wyższa. W  przedmiotowej sprawie występuje sytuacja pierwsza, tak więc Sąd nie ma prawa do pominięcia załączonego oświadczenia, faktury oraz dowodu przelewu, i zasądzenia kosztów według własnego uznania. W  szczególności, że wskazana kwota mieści się w  przedziałach z Rozporządzenia i została wykazana fakturą. Powyższy pogląd wynika także z jednolitego orzecznictwa:
a) Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., W Z 11/17:„Sąd  [I instancji -  przyp. PT] nie rozważył 

też treści przepisu § 1 6  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat 
za czynności adwokackie (Dz, U. z 2015.1800), które weszło wżycie 1 stycznia 2016 r., a który stanowi, iż Wniosek 
o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich może zawierać oświadczenie o wysokości 
kosztów obciążających stronę z  tytułu wynagrodzenia adwokata. W  braku takiego oświadczenia, opłatę ustala 
się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w §  15 ust 3 przemawiają 
za innym jej ustaleniem (§16 ww. rozporządzenia). Z  literalnej wykładni przytoczonego przepisu wynika, iż samo 
oświadczenie stron co do wysokości kosztów obciążających stronę może stanowić podstawę do uznania jej 
roszczenia - oczywiście, w granicach ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. W tej sprawie nie ulega 
wątpliwości, że oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego w I i II instancji 
reprezentował obrońca z wyboru. Oznacza to, że za świadczoną na rzecz P.S. obronę - której Sąd nie kwestionuje 
- należy się wynagrodzenie. Świadczona przez obrońcę praca ma swoją wymierną wartość, którą określił on w 
złożonym do Wojskowego Sądu Okręgowego wniosku z dnia 24 marca 2017 r. Niewątpliwe jest też, że stron nie 
wiązała pisemna umowa dotycząca zastępstwa procesowego. Wojskowy Sąd Okręgowy, procedując w tak 
ustalonym stanie sprawy, w przedmiocie wniosku, nie określił wysokości uzasadnionych wydatków strony z  tytułu 
ustanowienia obrońcy z wyboru, mimo że brak udokumentowania poniesionych wydatków na ustanowienie 
obrońcy nie przekreślał możliwości zwrotu tych wydatków, w granicach limitowanych wysokością rzeczywiście
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poniesionych kosztów, przy uwzględnieniu zasad przewidzianych w przepisach dotyczących opłat za czynności 
adwokackie. Takim postępowaniem Wojskowy Sąd Okręgowy uchybił treści arŁ 616 §  1 pkt 2 kp.k. w zw. z  art 
632 pkt 2 k.p.k, co skutkowało uznanie trafności zarzutu zażalenia. " [jak widać w tej sprawie sąd stwierdził, że 
nawet brak wykazania poniesienia kwot nie wyłącza możliwości ich zasądzenia, jeśli złożono oświadczenie i 
wnioskowane kwoty mieściły się ono w zakresie wyznaczonym przez Rozporządzenie]

b) Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 listopada 2019 r., VI Ka 818/19 
analogiczne stanowisko jak w orzeczeniu z pkt a], na które się wprost powołał.

c) Wyrok Sądu Apelacyjnego w  Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. I ACa 177/19: „Również o kosztach 
postępowania odwoławczego orzeczono w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik sporu (art 98 §1  k.p. c.j. 
Jeżeli więc apelacja była zasadna w całości, to pozwany powinien zwrócić powódce poniesioną przez nią opłatę 
sądową od środka odwoławczego (1.000 zł] oraz wydatki związane z  zastępstwem pełnomocnika (17.035,80 zł). 
Te ostatnie zostały opisane w spisie kosztów (k. 718), który, jak wynikało z  §  16 RPr.Rozp., może stanowić 
podstawę do uznania roszczenia o zwrot opisanych w nim ciężarów (patrz: postanowienie SN  z  12 lipca 2017 r. 
W Z11/17)."

Reasumując, nie ma podstawy prawnej, aby uwzględnić apelację Spółdzielni. Brak tym  
samym podstaw do wydania zarówno wyroku reformatoryjnego, jak i kasatoryjnego w  
niniejszej sprawie.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w  petitum.

Załączniki:
1) odpis pełnom ocnictw a w raz opłatą skarbową;
2) ośw iadczenie o kosztach postępow ania apelacyjnego, fa k tu ra  i dow ód przelew u;
3) odpisy w yroków  w raz z  uzasadnieniam i wskazanych  w  treści pisma.
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