
Sygn. akt: XXVII Ca 2739/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Joanna Przanowska-Tomaszek 

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie
przeciwko Zofii Maciejewskiej-Sarata i Zbigniewowi Sarata
o zapłatę 
na skutek apelacji strony powodowej
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 
z dnia 22 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I C 1486/18
 

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
-  w  punkcie  pierwszym –  zasądza  solidarnie  od  pozwanych  Zofii  Maciejewskiej-
Sarata  i  Zbigniewa  Sarata  na  rzecz  strony  powodowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Przy  Metrze”  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  10.047,69  zł  (dziesięć  tysięcy
czterdzieści  siedem  złotych  i  sześćdziesiąt  dziewięć  groszy)  wraz  z  odsetkami
ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty;
- w punkcie drugim – przejmuje na rachunek Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie kwotę 957,55 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem
złotych  i  pięćdziesiąt  pięć  groszy),  tytułem  zwrotu  wydatków  poniesionych
tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa;
-  dodaje  punkt  trzeci  w brzmieniu  -  nie  obciąża  pozwanych obowiązkiem zwrotu
kosztów procesu; w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

II. nie  obciąża  pozwanych  obowiązkiem  zwrotu  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów
zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.



Sygn. akt: XXVII Ca 2739/21

UZASADNIENIE

Pozwem  z  dnia  21  grudnia  2017  roku  (data  stempla  pocztowego  –  41),  strona

powodowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie, zastępowana

przez radcę prawnego (pełnomocnictwo – k. 7) wniosła o zasądzenie na swoją rzecz solidarnie

od pozwanych Zbigniewa Saraty i  Zofii  Maciejewskiej-Sarata  kwoty 10.047,69 zł  wraz z

odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu

kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że na podstawie przydziału z 2001 roku

pozwanym  przysługuje  ekspektatywa  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  domu

rodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej, położonego przy ul. Lanciego 9b w

Warszawie,  na  zasadach  wspólności  ustawowej  majątkowej  małżeńskiej.  Podała,  iż  z

powyższego tytułu pozwani są obowiązani do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją

i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  ich  lokale,  eksploatacją  i

utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na rzecz

strony  powodowej,  zgodnie  z  postanowieniami  statutu.  Strona  powodowa  wskazała,  że

pozwani  uporczywie  nie  uiszczają  ww.  opłat.  Żądanie  pozwu  obejmowało  roszczenie  z

powyższego tytułu za okres od dnia 15 lipca 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku.

(pozew - k. 2-4).

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dniu 11 stycznia 2018

roku, w sprawie o sygn. akt II Nc 1412/18, Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla

Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił w całości żądanie objęte pozwem.

(nakaz zapłaty – k. 44). 

W sprzeciwie od ww. nakazu zapłaty, wniesionym w dniu 26 lutego 2018 roku (data

stempla pocztowego – k. 82) pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata zaskarżyli

przedmiotowy  nakaz  zapłaty  w  całości  oraz  domagali  się  oddalenia  powództwa  i  zwrot

kosztów procesu. 

W  uzasadnieniu  pozwani  twierdzili,  że  przydział,  na  który  powołuje  się  strona

powodowa jest nieważny z mocy prawa, gdyż w chwili jego wydania Spółdzielnia nie miała

prawa  własności  gruntu  pod  budynkiem,  ani  prawa  użytkowania  wieczystego.  Ponadto,

pozwani  wskazali,  iż  powód  nie  przedstawił  żadnych  dokumentów  potwierdzających

faktycznie  ponoszone wydatki  związane  z  zamieszkiwanym przez  pozwanych segmentem



przy ul.  Lanciego  9b w Warszawie.  Dodatkowo,  pozwani  zakwestionowali  prawidłowość

dokonywanych  przez  stronę  powodową  naliczeń  opłat  eksploatacyjnych  i  funduszu

remontowego.

(sprzeciw od nakazu zapłaty - k. 46-50v).

Wyrokiem  wydanym w dniu  22  kwietnia  2021 roku,  w sprawie  o  sygn.  akt  I  C

1486/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oddalił powództwo (pkt 1)

oraz nakazał pobrać od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa- kasy Sądu Rejonowego

dla  Warszawy-Mokotowa  w  Warszawie  kwotę  957,55  zł  tytułem  zwrotu  wydatków

poniesionych tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa (pkt 2). 

Swoje  rozstrzygnięcie  Sąd  Rejonowy  oparł  na  następujących  ustaleniach

faktycznych i rozważaniach prawnych:

W dniu 23 sierpnia 1997 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w

Warszawie zawarła ze Zbigniewem Saratą umowę, na podstawie której zobowiązała się do

wybudowania  domu  jednorodzinnego  w  zabudowie  szeregowej  o  powierzchni  całkowitej

wraz z poddaszem użytkowym i garażem wynoszącej 188,75 m2, zlokalizowanego na działce

o powierzchni  około 210 m2,  położonego w Warszawie  przy ul.  Lanciego.  W powyższej

umowie  strony  ustaliły,  że  po  dokonaniu  przydziałów  domów  jednorodzinnych  oraz  po

przeprowadzeniu  ostatecznego  rozliczenia  kosztów  budowy  Spółdzielnia  przeniesie  na

członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek. 

Pozwani  w dniu  20  kwietnia  2001 roku otrzymali  przydział  ww.  domu.  W pkt  2

załącznika do przydziału pozwani zobowiązali się do uiszczania opłat za użytkowanie lokalu

co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Dom, którego pozwani otrzymali przydział,

posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 1-11-05 w Warszawie, stanowiącej

własność  m.st.  Warszawy.  W  dniu  02  października  1997  roku  powodowa  Spółdzielnia

zawarła z m.st. Warszawą umowę na 29-letnią dzierżawę ww. gruntu. Umowa została zawarta

w oparciu o uchwałę nr 401 Rady Gminy Warszawa Ursynów. Pismem z dnia 27 stycznia

1998  roku,  skierowanym  do  Rady  Gminy  Warszawa  Ursynów,  Wojewoda  Warszawski

stwierdził,  że  ww.  uchwała  Rady  Gminy  Warszawa  Ursynów  narusza  prawo i  wniósł  o

reasumpcję tej uchwały. 

Dom jednorodzinny przy ul. Lanciego 8b w Warszawie ma powierzchnię 193,08 m2 i

wchodzi w skład nieruchomości nr 9 zabudowanej segmentami jednorodzinnymi o ogólnej

powierzchni  3.080,32  m2.  Zgodnie  z  postanowieniami  §  13  ust.  1  statutu  Spółdzielni,

obowiązującego od 20 maja 2015 roku, 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  zgodnie  z  postanowieniami  statutu  obowiązani  są  członkowie,  którym  przysługują

spółdzielcze  prawa  do  lokali  oraz  osoby  niebędący  członkami,  którym  przysługują

spółdzielcze własnościowe prawa  do lokali. 

W dniu 12 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza powodowej Spółdzielni uchwaliła Plan

gospodarczo-finansowy  SM  „Przy  Metrze”  na  rok  2017,  który  to  dokument  stanowił

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni. Załącznik nr 2 do ww.

uchwały stanowiło zestawienie wysokości zmienionych stawek opłat. 

Powodowa  Spółdzielnia  naliczała  pozwanym  opłaty  za  eksploatację  i  utrzymanie

domu jednorodzinnego zgodnie z uchwałami rady nadzorczej strony powodowej: nr 29/2017

z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 12/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku. Za okres od dnia 15

lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku strona powodowa naliczyła pozwanym opłaty

w  łącznej  wysokości  9.925,33  zł  oraz  odsetki  za  zwłokę  w  łącznej  kwocie  127,25  zł.

Powyższe naliczenie było prawidłowe pod względem rachunkowym, tj.  z uwzględnieniem

stawek  opłat  wynikających  z  ww.  uchwał  rady  nadzorczej  Spółdzielni  i  zgodnie  z

regulaminem Spółdzielni.

Pismem z  dnia  21  listopada  2017 roku strona  powodowa wezwała  pozwanych do

zapłaty  kwoty  8.409,03  zł  (w  tym 80,32  zł  z  tytułu  odsetek)  tytułem zaległych  opłat  za

eksploatację i utrzymanie domu jednorodzinnego - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Wezwanie zostało doręczone pozwanym w dniu 28 listopada 2017 roku. 

Powyższy  stan  faktyczny  Sąd  Rejonowy  ustalił  w  oparciu  o  treść  dokumentów,

uznając te dowody za wiarygodne. W oparciu o dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu

spółdzielni  mieszkaniowych  i  zarządzania  nieruchomościami  Sąd  I  instancji  ustalił,  że

dokonane  przez  stronę  powodową  naliczenia  opłat  za  eksploatację  i  utrzymanie  domu

jednorodzinnego były prawidłowe pod względem rachunkowym, tj. z uwzględnieniem stawek

opłat  wynikających  z  uchwał  rady  nadzorczej  Spółdzielni  i  zgodnie  z  regulaminem

Spółdzielni.  W oparciu o powyższy dowód Sąd Rejonowy nie poczynił  natomiast  ustaleń

faktycznych  w  przedmiocie  rzeczywistej  wysokości  zadłużenia  pozwanych  wobec

powodowej  Spółdzielni.  Uznał  bowiem,  że  Spółdzielnia  nie  przedstawiła  biegłemu

dokumentacji źródłowej potwierdzającej rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię koszty

związane z eksploatacją nieruchomości zamieszkiwanej przez pozwanych oraz nieruchomości

wspólnej.  Sąd  I  instancji  wskazał,  że  w  konsekwencji  powyższego  zaniechania  strony

powodowej,  biegły  nie  dokonał  porównania  wyników  wyliczeń  ww.  rzeczywiście

poniesionych  kosztów  z  kosztami  ustalonymi  przez  organy  Spółdzielni  w  uchwałach  o



naliczaniu  opłat.  Tymczasem  zdaniem  Sądu  Rejonowego,  to  właśnie  na  powyższą

okoliczność został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego, co wynikało wprost z

sentencji  postanowienia  Sądu  z  dnia  10  września  2018  roku  (k.  187v).  W  ustnej  opinii

uzupełniającej  biegły  sądowy  przyznał,  że  nie  oglądał  żadnych  faktur  potwierdzających

koszty  ponoszone  przez  Spółdzielnię  na  utrzymanie  nieruchomości  pozwanych  i

nieruchomości wspólnej (płyta k. 354).

Sąd Rejonowy oddalił powództwo, jako nieudowodnione co do wysokości. 

W ocenie Sądu I instancji, strona powodowa nie udowodniła zasadności naliczania od

pozwanych dochodzonych pozwem opłat.  Sąd Rejonowy wskazał,  że na poparcie  żądania

pozwu Spółdzielnia przedstawiła jedynie kopie uchwał Rady Nadzorczej strony powodowej,

w  sprawie  zmian  opłat  eksploatacyjnych  oraz  kartę  kontową  pozwanych,  będące

dokumentami  prywatnymi  w  rozumieniu  art.  245  k.p.c.  Podkreślił,  iż  do  wykazania

wysokości roszczenia strona powodowa była zobowiązana dyspozycją przepisów art. 6 k.c.

oraz art. 232 k.p.c. Ponadto, zgodnie z utrwalonym 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 (vide: uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 17.11.2004 r., sygn. akt IV

CK 220/04).

W oparciu  o  całokształt  zgromadzonego  w sprawie  materiału  dowodowego  Sąd  I

instancji  uznał,  że  strona  powodowa  nie  wykazała  zasadności  powództwa.  Odmiennego

stanowiska w powyższym zakresie nie uzasadniał fakt przeprowadzenia na wniosek strony

powodowej dowodu z opinii biegłego sądowego, na okoliczność weryfikacji prawidłowości

dokonanego  przez  Spółdzielnię  naliczenia  zadłużenia  pozwanych  w  stosunku  do  strony

powodowej  (postanowienie  k.  187v).  Zdaniem  Sądu  Rejonowego, Spółdzielnia  nie

przedstawiła  biegłemu  dokumentacji  źródłowej,  potwierdzającej  rzeczywiście  poniesione

przez  Spółdzielnię  koszty  związane  z  eksploatacją  nieruchomości  zamieszkiwanej  przez

pozwanych oraz nieruchomości wspólnej. Sąd I instancji stwierdził nadto, że to powodowa

Spółdzielnia powinna wykazać inicjatywę dowodową w powyższym zakresie - wynikało to z

art. 6 k.c., a także z treści postanowienia Sądu Rejonowego o dopuszczeniu dowodu z opinii

biegłego – Sąd I instancji polecił bowiem biegłemu zapoznanie się w siedzibie Spółdzielni z

dokumentami  źródłowymi  dokumentującymi  rzeczywiście  poniesione  przez  Spółdzielnię

koszty z tytułu eksploatacji  nieruchomości (k. 187v). Podczas wizyty biegłego w siedzibie

Spółdzielni, strona powodowa nie przedstawiła biegłemu żadnych faktur, zleceń, rachunków

ani  innych  dokumentów  źródłowych  potwierdzających  wysokość  ponoszonych



przez Spółdzielnię kosztów eksploatacyjnych, związanych z nieruchomością zamieszkiwaną

przez  pozwanych. Wskutek  powyższego  biegły  sporządził  opinię  ograniczającą  się  do

weryfikacji  prawidłowości  naliczeń  opłat  od  pozwanych  wyłącznie  pod  względem

rachunkowym, przyjmując za punkt odniesienia opłaty wyliczone w oparciu o stawki ustalone

przez organy Spółdzielni. Tymczasem przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było właśnie

to,  czy  powyższe  opłaty,  odgórnie narzucone pozwanym przez Spółdzielnię,  odpowiadały

rzeczywiście  ponoszonym  przez  Spółdzielnię  wydatkom  na  nieruchomość

pozwanych. Pozwani  konsekwentnie  kwestionowali  bowiem  prawidłowość  powyższych

wyliczeń,  zarzucając,  że  naliczane  przez  Spółdzielnię  opłaty  są  ustalane  w oderwaniu  od

realnie ponoszonych kosztów. 

Mając zatem na względzie, że powodowa Spółdzielnia nie złożyła do akt sprawy ani

nie  przedstawiła  biegłemu  w  swojej  siedzibie  stosownych  dokumentów  do  analizy,

uniemożliwiając obiektywną weryfikację  zasadności wysokości naliczanych od pozwanych

opłat,  Sąd Rejonowy uznał,  że Spółdzielnia  nie udźwignęła spoczywającego na niej  w tej

sprawie ciężaru dowodu. W celu wykazania zasadności swojego roszczenia strona powodowa

powinna  wykazać  się  inicjatywą  dowodową  polegającą  na  złożeniu  do  akt  sprawy

dokumentów  źródłowych  (ewentualnie  przedstawieniu  tych  dokumentów  biegłemu  w

siedzibie  Spółdzielni),  umożliwiających weryfikację  zgodności  naliczonych od pozwanych

opłat z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Spółdzielnię. Tymczasem w ocenie Sądu

I instancji, powodowa Spółdzielnia, po zapoznaniu się z pisemną opinią biegłego sądowego,

sporządzoną  bez  weryfikacji  treści  dokumentów źródłowych,  oświadczyła,  że  nie  zgłasza

zarzutów do opinii (k. 267). Z uwagi na zasadę kontradyktoryjności procesu oraz fakt, że

strona  powodowa  była  reprezentowana  przez  zawodowego  pełnomocnika,  Sąd  Rejonowy

uznał,  że  w niniejszej  sprawie  nie  było  podstaw do dopuszczania  dowodów przez  Sąd z

urzędu. 

Sąd  I  instancji  zważył,  iż  analogiczne  do  powyższego  stanowisko,  co  do  ciężaru

dowodu w zakresie wysokości roszczenia dochodzonego przez Spółdzielnię, zaprezentował

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział  Cywilny Odwoławczy w uzasadnieniu wyroku z

dnia 05 sierpnia  2020 roku,  wydanego w sprawie o sygn.  akt  V Ca 275/19,  toczącej  się

pomiędzy tymi samymi stronami, co niniejsza sprawa, w przedmiocie takich samych roszczeń

Spółdzielni wobec pozwanych, za inny okres. Uzasadniając uchylenie wyroku Sądu I instancji

uwzględniającego  powództwo  Spółdzielni  w  tamtej  sprawie,  Sąd  Okręgowy  wskazał,  że

„przedmiotem sprawy nie było ustalenie, czy Spółdzielnia pobierała opłaty zgodnie ze swoimi

uchwałami, lecz czy odpowiadały one rzeczywistym kosztom eksploatacji. W orzecznictwie



nie budzi wątpliwości, że 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 17 kwietnia 1989 r. III CZP 29/89

oraz  uchwała  SN z  5  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 (…). Nie

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

prowadzenia  przez  spółdzielnie  mieszkaniowe  działalności  bezwynikowej  (…)  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).” (wyrok SO z uzasadnieniem k. 334-342).

Reasumując  powyższe,  Sąd Rejonowy uznał,  że  strona powodowa nie  udowodniła

zasadności żądania pozwu, albowiem nie wykazała, że opłaty, którym byli obciążani pozwani

odpowiadały  rzeczywistym  kosztom  eksploatacji.  Dlatego  też  Sąd  I  instancji  oddalił

powództwo.

Wobec nieudowodnienia przez stronę powodową roszczenia  co do wysokości,  Sąd

Rejonowy uznał za zbędne badanie zasadności drugiego z podniesionych przez pozwanych

zarzutów,  dotyczącego  tego,  że  z  winy  powodowej  Spółdzielni  od  ponad  20  lat  nie  jest

uregulowany stan prawny domu, w którym zamieszkują pozwani oraz gruntu, na którym dom

ten jest posadowiony. 

Rozstrzygnięcie  w przedmiocie  nakazania  pobrania od strony powodowej na rzecz

Skarbu Państwa kwoty 957,55 zł, stanowiącej wydatki poniesione tymczasowo z rachunku

Skarbu Państwa na wynagrodzenie przyznane biegłemu sądowemu za sporządzenie opinii w

zakresie przekraczającym zaliczkę uiszczoną przez stronę powodową – Sąd I instancji oparł o

treść art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z art. 98 §

1 i § 3 k.p.c. 

(wyrok – k. 391; uzasadnienie wyroku – k. 405-407v). 

Apelację od przedmiotowego orzeczenia wniosła strona powodowa zaskarżając je w

całości. Apelująca zarzuciła ww. wyrokowi naruszenie:

I. przepisów prawa materialnego, tj.:



1) art.  4  ust.  8  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  o  spółdzielniach

mieszkaniowych  (dalej:  u.s.m.)  poprzez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  i

uznanie,  że  „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”, w

sytuacji  gdy  powołany,  a  naruszony  przepis  art.  4  ust.  8  u.s.m.  wskazuje

jedynie na możliwość kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat, a

nie samego ich ustalenia;

2) art.  4  ust.  1  u.s.m.  w zw.  z  art.  322 k.p.c.  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 sytuacji gdy wobec ilości faktur

dotyczących  kosztów  utrzymania  i  eksploatacji  nieruchomości  wspólnej

oczywiście niecelowym było przeprowadzenie dowodu z dokumentu z każdej

z  tych  faktur,  a  wystarczającym  było  oparcie  ustaleń  faktycznych  o  dane

wynikające  z  opinii  biegłego  i  sprawozdań  finansowych  Spółdzielni,  w

sytuacji  zaś  zakwestionowania  przez  Sąd  wiarygodności  dowodu  z  opinii

biegłego Sąd uprawniony był co najwyżej do miarkowania wysokości kwoty

zasądzonej na rzecz powodowej Spółdzielni, nie zaś do oddalenia powództwa; 

II. 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  strona  powodowa  nie  przedstawiła  biegłemu  dokumentacji  źródłowej

potwierdzającej rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię koszty związane z

eksploatacją  nieruchomości  zamieszkałej  przez  pozwanych  oraz

nieruchomości  wspólnej,  w  sytuacji  gdy  dokumenty  takie  zostały

przedstawione, co więcej biegły sporządził opinię i nie wskazywał na istnienie

jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających 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 materiału 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  w zakresie  rozliczeń w spółdzielniach

mieszkaniowych,  biegły  składając  ustne  wyjaśnienia  podtrzymał  w  pełni

sporządzoną  przez  siebie  opinię  oraz  nigdy  nie  wskazywał  na  brak

dokumentacji  źródłowej  uniemożliwiającej  mu  udzielenie  odpowiedzi  na

pytania zadane przez Sąd w postanowieniu o dopuszczeniu 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 pozwanych

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 k.p.c. i art. 284 k.p.c. polegające na

dokonaniu  błędnej  oceny materiału  dowodowego i  uznanie,  że  koniecznym

było  przedstawienie  przez  powodową  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

roku Sąd polecenie zapoznania się z dokumentacją źródłową skierował wobec

biegłego, nie wskazując jednocześnie zobowiązania dla strony powodowej do

przedstawienia konkretnych faktur. 

Podnosząc powyższe zarzuty, apelująca wniosła o:

- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz strony

powodowej  kwoty  10.047,69  zł  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  od  dnia

wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz strony

powodowej zwrotu kosztów postępowania,  w tym kosztów zastępstwa procesowego przed

Sądem I instancji;

-  ewentualnie  o  uchylenie  zaskarżonego  orzeczenia  i  przekazanie  sprawy  do  ponownego

rozpoznania Sądowi I instancji;

-  zasądzenie  solidarnie  od  pozwanych  na  rzecz  strony  powodowej  zwrotu  kosztów

postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji.

(apelacja – k. 411- 415v). 



W odpowiedzi na apelację pozwani wnieśli o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie

od strony powodowej solidarnie na rzecz pozwanych zwrotu kosztów postępowania według

norm przepisanych.

(odpowiedź na apelację – k. 435- 442v). 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie w całości. 

Sąd Okręgowy co do zasady podzielił i przyjął ustalenia faktyczne poczynione przez

Sąd Rejonowy, uznając je za prawidłowo osadzone w zgromadzonym materiale dowodowym,

jednak na ich podstawie dokonał odmiennej oceny prawnej.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba,  że roszczenie pozwu uzasadniały regulacje

ustawowe, a także ukształtowane poglądy judykatury, które nakazują „ułomny” tytuł prawny

do nieruchomości  wybudowanej  przez  powodową Spółdzielnię  za  środki  wyłożone  przez

pozwanych,  traktować  jako  ekspektatywę  prawa do domu jednorodzinnego  (por.  uchwała

Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku, sygn. akt III CZP 104/12). W konsekwencji

pozwani  winni  ponosić  opłaty  analogiczne  do  tych,  które  ponoszone  są  przez  osoby

dysponujące  spółdzielczymi  własnościowymi  prawami  do  lokali,  znajdującymi  się  w

zasobach spółdzielni. W myśl bowiem art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o

spółdzielniach  mieszkaniowych  (dalej:  u.s.m.),  właściciele  lokali  niebędący  członkami

spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i

utrzymaniem  ich  lokali,  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  wspólnych.  Są  oni

również  obowiązani  uczestniczyć  w wydatkach związanych z  eksploatacją  i  utrzymaniem

nieruchomości  stanowiących  mienie  spółdzielni,  które  są  przeznaczone  do  wspólnego

korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Zgodnie z art.

2 ust. 3 u.s.m. do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali. 

Sąd  Okręgowy  podzielił  stanowisko  wyrażone  w  uchwale  siedmiu  sędziów  Sądu

Najwyższego  z  dnia  24  maja  2013  roku,  sygn.  akt  III  CZP  104/12  zgodnie,  z  którym

niedopuszczalne jest skuteczne tworzenie  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

(prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w razie nieprzysługiwania

spółdzielni  mieszkaniowej  własności  (współwłasności)  gruntu  lub  prawa  użytkowania

wieczystego,  zarówno  w  wyniku  bezpośredniego  utworzenia  tego  prawa,  na  podstawie

umowy członka ze spółdzielnia (wcześniej,  tzw. przydziału), jak i wskutek przekształcenia

spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu.  Zatem

spółdzielnia nie legitymując się tytułem własności, ani użytkowaniem wieczystym gruntu nie

mogła takiego prawa rzeczowego skutecznie ustanowić na rzecz pozwanych. Niemniej jednak



w ww. uchwale wskazano także, iż negacja prawnego sposobu ustanawiania spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu, jako ograniczonego prawa rzeczowego - na podstawie art. 6

ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy on spółdzielniach mieszkaniowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw - nie oznaczała eliminacji wykładni tego przepisu,

która nie naruszałaby ogólnych reguł ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych i tym

samym  reguł  nabywania  tych  praw  w  wyniku  następstwa  prawnego  o  charakterze

konstytutywnym,  a  także  w zasadzie  nie  godziłaby  w sferę  uprawnień  właściciela  gruntu

właśnie  poprzez  zastosowanie  konstrukcji  tzw.  prawa podmiotowego  tymczasowego  (por.

wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  28  października  2003  roku,  sygn.  akt  P  3/3;

uchwała  Sądu  Najwyższego  z  dnia  13  stycznia  1978  roku,  sygn.  akt  III  CZP  30/77;

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 roku, sygn. akt V CRN 212/01).

Dodatkowo, jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015

roku,  sygn.  akt  I  ACa  1485/14  -  powstanie  ograniczonego  prawa  rzeczowego  z  reguły

wymaga  zachowania  określonego  przebiegu  zdarzeń  prawnych  rozłożonych  w  czasie.

Problem polega na tym, kiedy można mówić o prawnym ukształtowaniu się ekspektatywy

jako prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do prawa oczekiwanego (definitywnego),

czyli kiedy taki stan oczekiwania nie jest już indyferentny dla porządku prawnego i może być

objęty  ochroną  prawną.  Pierwsze  zdarzenia  -  wniosek  i  umowa  -  mogą  prowadzić  do

ukształtowania się ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a dalsze -

doprowadzające do uzyskania tytułu prawnego - powinny być oceniane jako przewidziane ex

lege  „ostatnie  ogniwo”  przesądzające  możliwość  definitywnego  uformowania  się

omawianego  prawa  rzeczowego.  Niemożność  pełnej  konsumpcji  prawa  rzeczowego  -

spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu,  oznacza,  że  istnieje  nieco  słabsza  jego

forma  w  postaci  ekspektatywy  tego  prawa.  Ma  ona  charakter  prawa  majątkowego,

zbywalnego  i  dziedzicznego,  dla  którego  jedynie  nie  można  założyć  księgi  wieczystej.

Konstrukcja ekspektatywy pozostaje aktualna także wówczas, gdy doszło między członkiem i

spółdzielnią  mieszkaniową  do  zawarcia  umowy  (wydania  przydziału)  zmierzającej  do

ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w sposób bezpośredni, poza

procedurą  transformacyjną.  Sytuacja  prawna takich  uprawnionych jest  tożsama z  sytuacją

prawną uprawnionych zmierzających do uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do

lokalu  na  skutek  przekształcenia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa do lokalu,  a  różnice

dotyczą  tylko  charakteru  i  sekwencji  zdarzeń  prowadzących  do  powstania  tych  sytuacji.

Uwagi  wymagało  jednocześnie,  iż  przed  wprowadzeniem  ustawy  o  spółdzielniach

mieszkaniowych oraz podjęciem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku, sygn.



akt  III  CZP  104/12,  dochodziło  do  akceptacji  czynności  zmierzających  do  ustanowienia

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bezpośrednio na rzecz członka spółdzielni w

umowie  o  przydział  lokalu  lub  w  wyniku  przekształcenia  w  to  prawo  już  istniejącego

spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu,  także  wówczas,  gdy nie  doszło  jeszcze  do

definitywnego  uregulowania  tytułu  prawnorzeczowego  spółdzielni  mieszkaniowej  do

posiadanej przez nią nieruchomości (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994

roku, sygn.  akt  III  CZP 73/94).  Nadto,  potrzeby obrotu prawnego i  możliwość  uzyskania

kredytu  bankowego  przy  zabezpieczeniu  hipotecznym  obciążającym  omawiane  prawo

rzeczowe (art.  65 ust- 2 u.k.w.h.) prowadziły do występowania z wnioskami o zakładanie

odrębnych ksiąg  wieczystych  dla  spółdzielczego  własnościowego prawa do lokalu,  mimo

braku  tytułu  właścicielskiego  lub  quasí  właścicielskiego  do  gruntu  (por.  uchwała  Sądu

Najwyższego z dnia 30 maja 1994 roku, sygn. akt III CZP 73/94; uchwała Sądu Najwyższego

z dnia 28 września 1994 roku, sygn. akt III CZP 121/94). 

Sąd  Okręgowy  zważył,  iż  strona  powodowa  zarówno  w  chwili  przydziału,  jak  i

obecnie  nie  jest  właścicielem,  ani  też  użytkownikiem  wieczystym  gruntu,  na  którym

posadowiony jest  dom jednorodzinny pozwanych. Powodowa Spółdzielnia  jest  dzierżawcą

przedmiotowego gruntu, zaś prawo to jako nienależące do praw rzeczowych nie mogło być

obciążone  spółdzielczym  własnościowym  prawem  do  domu  jednorodzinnego.  W  świetle

powyższych  rozważań  uznać  należało  zatem,  że  pozwanym  przysługuje  obecnie

ekspektatywa odrębnej własności.  To z kolei  umożliwiało stosowanie przepisów ustawy o

spółdzielniach  mieszkaniowych,  w tym również  art.  4  u.s.m.  –  w czasie  oczekiwania  na

przekształcenie  ekspektatywy  w  prawo  docelowe.  Na  pozwanych  spoczywał  również

obowiązek uiszczenia opłat na fundusz remontowy, stosownie do treści art. 6 ust. 3 u.s.m.

Spółdzielnia  ponosi  koszty  gospodarowania  zasobami  mieszkaniowymi,  zarządzania  jej

mieniem, które stanowią własność i inne prawa majątkowe (art. 44 k.c.), do których zaliczyć

trzeba również dzierżawę.

Podkreślić trzeba, że Sąd Rejonowy postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu

10 września 2018 roku, dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rozliczeń opłat

eksploatacyjnych  w  spółdzielniach  mieszkaniowych  na  okoliczność  weryfikacji

prawidłowości dokonanego przez powodową Spółdzielnię naliczenia zadłużenia pozwanych

w  stosunku  do  strony  powodowej,  polecając  biegłemu  sporządzenie  opinii  w  oparciu  o

dokumenty źródłowe w zakresie wysokości opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego,

obrazujących  rzeczywiście  poniesione  przez  Spółdzielnię  koszty  z  powyższego  tytułu,  z

porównaniem wyników tych wyliczeń do kosztów ustalonych przez organy Spółdzielni  w



uchwałach o naliczaniu opłat, polecając biegłemu zapoznanie się z powyższymi dokumentami

w  siedzibie  Spółdzielni.  W  pisemnej  opinii  biegły  sądowy  z  zakresu  zarządzania

nieruchomościami  i  spółdzielni  –  Wiesław  Zwoliński  wskazał,  że  zadłużenie  pozwanych

wobec  strony  powodowej  za  okres  objęty  pozwem  wynosiło  9.925,33  zł,  zaś  odsetki

ustawowe  za  zwłokę  127,25  zł.  Przedmiotowa  opinia  została  zakwestionowana  przez

pozwanych.  Biegły  sądowy na rozprawie w dniu 16 października  2020 roku złożył  ustną

opinię  uzupełniającą,  w  której  szeroko  odniósł  się  do  zarzutów  zgłoszonych  przez

pozwanych.  Dodatkowo,  biegły  sądowy  wskazał,  iż  nie  miał  podstaw  do  uznania,  że

dokumenty  wygenerowane  przez  powodową  Spółdzielnię  zakłamują  prawdę  oraz,  że

zapoznał  się  ze  sprawozdaniami  finansowymi.  Zdaniem  biegłego  strona  powodowa

prawidłowo naliczyła pozwanym koszty wskazane w pozwie. 

Zdaniem Sądu Okręgowego ww. opinie biegłego należało uznać za wyczerpujące oraz

wystarczające dla wydania rozstrzygnięcia.  Nie ulega wątpliwości, że opinia biegłego,  jak

każdy inny środek dowodowy podlega ocenie Sądu, pod względem fachowości, spójności,

rzetelności oraz logiki wywodu. Oceniając opinię biegłego Sąd uwzględnia takie kryteria, jak

poziom  wiedzy  biegłego,  podstawy  teoretyczne,  sposób  motywowania  sformułowanego

stanowiska,  stopień  stanowczości  wyrażonych  w niej  ocen,  zgodność  z  zasadami  logiki  i

wiedzy  powszechnej.  Według  takich  kryteriów  Sąd  Rejonowy winien  ocenić  ww.  opinie

biegłego.  Tymczasem  Sąd  I  instancji  uznał,  iż  powodowa  Spółdzielnia  nie  przedstawiła

biegłemu  dokumentacji  źródłowej  potwierdzającej  rzeczywiście  poniesione  przez

Spółdzielnię koszty związane z eksploatacją nieruchomości zamieszkałej  przez pozwanych

oraz  nieruchomości  wspólnej.  Sąd  Rejonowy  stwierdził  również,  że  biegły  nie  dokonał

porównania  wyników  wyliczeń  ww.  rzeczywiście  poniesionych  kosztów  z  kosztami

ustalonymi przez organy Spółdzielni w uchwałach o naliczeniu opłat. 

W świetle powyższego stwierdzić  trzeba,  że Sąd I instancji  dokonał błędnej oceny

ww. opinii biegłego, naruszając przy tym wskazane w apelacji przepisy postępowania. Biegły

sądowy  zarówno  w  pisemnej  opinii  głównej,  jak  i  w  ustnej  uzupełniającej  opinii

uzupełniającej  nie  sygnalizował,  aby  istniały  jakiekolwiek  przeszkody  do  wydania

prawidłowej opinii w niniejszej sprawie (w tym z powodu braku dokumentów źródłowych).

Biegły został zobligowany do wydania opinii w oparciu o dokumenty źródłowe i na żadnym

etapie nie wskazywał, iż takie dokumenty docelowo nie zostały mu przez stronę powodową

przedstawione. Wręcz przeciwnie biegły sądowy na rozprawie w dniu 16 października 2020

roku twierdził, że podtrzymuje pisemną opinię w całości oraz, że zapoznał się z dokumentami

niezbędnymi do sporządzenia opinii. Nie ulegało przy tym wątpliwości, iż Sąd przeprowadza



dowód z opinii biegłego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych (art. 278 § 1

k.p.c.),  a  zatem  w  sytuacjach  kiedy  sam  nie  posiada  wystarczającej  wiedzy  w  danej

dziedzinie. Skoro więc biegły sądowy z zakresu zarządzania nieruchomościami i spółdzielni

(posiadający  odpowiednią  wiedzę  specjalistyczną)  jednoznacznie  wskazywał,  że

udostępnione  mu  przed  stronę  powodową  dokumenty  źródłowe  były  wystarczające  do

sporządzenia opinii w niniejszej sprawie zgodnie z tezą zawartą w postanowieniu z dnia 10

września  2018  roku  –  to  brak  było  podstaw  do  uznania  przez  Sąd  Rejonowy,  iż  strona

powodowa  nie  przedstawiła  biegłemu  należytej  dokumentacji  źródłowej.  W ocenie  Sądu

Okręgowego  biegły  przekonująco  uzasadnił  swoje  stanowisko  i  logicznie  argumentował

wnioski końcowe. Tym samym ww. opinia biegłego winna stanowić podstawę ustalenia przez

Sąd Rejonowy wysokości roszczenia objętego pozwem. 

Strona powodowa - za okres od dnia 15 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

-  naliczyła  pozwanym opłaty  w łącznej  wysokości  9.925,33 zł  oraz odsetki  za zwłokę w

łącznej  kwocie  122,36  zł.  Natomiast  jak  już  wyżej  wskazano,  biegły  określił  wysokość

zadłużenia pozwanych wobec strony powodowej za okres objęty pozwem na kwotę 9.925,33

zł, zaś wysokość odsetek ustawowych za zwłokę na kwotę 127,25 zł. W konsekwencji, Sąd

Okręgowy uznał podniesione w apelacji zarzuty za zasadne i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz strony

powodowej  kwotę  10.047,49  zł  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  od  dnia

wniesienia pozwu, tj.  od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty.  O odsetkach, Sąd II

instancji orzekł w oparciu o treść art. 481 § 1 k.c. zgodnie, z którym jeżeli dłużnik opóźnia się

ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia,

chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności,

za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd Okręgowy uznał, iż stronie powodowej

należą się odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od zasądzonej kwoty zgodnie z żądaniem

pozwu.

Wydanie  orzeczenia  reformatoryjnego  skutkowało  również  koniecznością

rozstrzygnięcia o zwrocie kosztów postępowania przed Sądem Rejonowym. Zgodnie z treścią

art.  102  k.p.c.  w  wypadkach  szczególnie  uzasadnionych  sąd  może  zasądzić  od  strony

przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Ustawodawca nie

definiuje pojęcia „wypadków szczególnie uzasadnionych”, toteż ich kwalifikacja należy do

sądu, który uwzględniając całokształt okoliczności konkretnej sprawy powinien kierować się

własnym  poczuciem  sprawiedliwości.  Do  kręgu  tych  okoliczności  należą  zarówno  fakty

związane z samym przebiegiem procesu, jak i fakty leżące na zewnątrz procesu zwłaszcza



dotyczące  stanu majątkowego  (sytuacji  życiowej).  Okoliczności  te  powinny być  oceniane

przede wszystkim z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (por. postanowienie Sądu

Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 14 stycznia 1974 roku, sygn. akt II CZ 223/73).

Sąd II instancji wziął pod uwagę szczególne okoliczności sprawy i usprawiedliwione

poczucie rozżalenia  pozwanych, pozostające  w związku z ciągłym oczekiwaniem na tytuł

prawny  do  eksploatowanego  domu.  To  skłoniło  Sąd  Okręgowy  do  przyjęcia,  iż  w

przedmiotowym postępowaniu  zachodził  wyjątkowy wypadek uzasadniający  nieobciążanie

pozwanych obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego –

zarówno w I instancji, jak w instancji odwoławczej.  Konsekwencją powyższego było także

przejęcie  na  rachunek  Skarbu  Państwa-  Sądu  Rejonowego  dla  Warszawy-Mokotowa  w

Warszawie kwoty 957,55 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo z rachunku

Skarbu Państwa (art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach

cywilnych). 

Z przytoczonych wyżej względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

 

 


