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DORĘCZENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny przesyła Panu jako 
pełnomocnikowi Zofii Maciejewskiej-Sarata w załączeniu odpis pisma pełnomocnika powoda z 
14 września 2021 r. w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w 
Warszawie przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewskiej-Sarata.

na zarządzenie sędziego 
stażysta Weronika Czerniakiewicz

Przed przybyciem do gmachu Sądu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi 
w Sądzie zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego opublikowanymi na stronie 
internetowej Sądu.

„Sąd informuje, że strony/uczestnicy i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich numerów telefonów 
oraz adresów mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem. Informacje o toku postępowania można uzyskać za 
pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu do spraw za pośrednictwem tego Portalu. Wymaga to 
jedynie założenia w nim konta co jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i 
jego szerokich możliwościach można uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na 
bardzo sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy’'.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie §21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 20/9 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako zamieszczone w sądowym
systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane.
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L e g a ł  A d v i s o r s

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 
I Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51a 
00-873 Warszawa

Powód:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze"
z siedzibą w Warszawie
adres w aktach sprawy
zastępowana przez:
adwokat Monikę Iwaniak-Jeziorowską
działającą z substytucji
radcy prawnego Moniki Piwońskiej
adres w aktach sprawy

Pozwani:
1. Zofia Maciejewska-Sarata
2. Zbigniew Sarata
adres w aktach sprawy

sygn. akt: I C 350/21 upr

WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA SĄDU

Działając w imieniu powoda, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie 
(dalej jako „Spółdzielnia"), pełnomocnictwo substytucyjne w aktach sprawy, w odpowiedzi na 
zobowiązanie tut. Sądu z dnia 7 września 2021 roku przedstawiam stanowisko w zakresie 
pisma procesowego pozwanych z dnia 23 sierpnia 2021 roku i kwestii w nim zawartych.

1. Odniesienie do kwestii wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 r. ws V ACa 290/20 (sygn. 
sadu I instancji: II C 33/419)

Spółdzielnia pozostaje stroną umowy dzierżawy z m. st. Warszawa, zawartej w dniu 02 
października 1997 roku, której przedmiotem jest między innymi nieruchomość gruntowa, na 
której postawione zostały segmenty przy Lanciego 9, w tym segment wybudowany na rzecz 
pozwanych.

Spółdzielnia, od wielu lat podejmuje działania zmierzające do regulacji stanu prawnego 
nieruchomości i uzyskania w miejsce obowiązującej umowy dzierżawy, prawa użytkowania 
wieczystego. Z uwagi na stanowisko m. st. Warszawy, które odmawia zawarcia ze Spółdzielnią 
umowy w powyższym przedmiocie, powołując się na rzekomo istniejące zadłużenie w 
zobowiązaniach finansowych względem organów samorządu (trzy sprawy o zapłatę są w toku, 
na etapie sądu I instancji), Spółdzielnia w dniu 17 grudnia 2018 roku złożyła p-ko m. st. 
Warszawa powództwo, którego przedmiotem było, zgodnie z petitum którego:
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Zobowiązuje się pozwanego Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli o 
następującej treści:
„Miasto Stołeczne Warszawa wpisane jest w dziale drugim księgi wieczystej KW 
WA2M/00222009/6 jako właściciel nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w 
rejonie ulic Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej i Al. KEN, na którą składa się m.inn. działka nr 
4/42 z obrębu 1-11-05, powstała z podziału działki 4/1 z obrębu 1-11-05 o powierzchni 4089 
m2, wykazana na załączonej mapie podziału dla celów prawnych, sporządzonej w dniu 27 
marca 2007r przez biegłego sądowego w zakresie geodezji Jerzego Prokopowicza i przyjętej do 
zasobów ODGIK pod nr 1.11.05-94/07.

Wskazany grunt dzierżawi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie, 
przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 łok.U-128, wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy za numerem 0000033334, 
na podstawie 29-letniej umowy dzierżawy zawartej w dniu 02.10.1997r z Gminą Warszawa 
Ursynów, przed notariuszem Wieńczysławą Cubała w jej Kancelarii w Warszawie (Rep.A. Nr 
13556).

Grunt -zgodnie z jego przeznaczeniem- został przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze", 
trwale zabudowany domami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej, 
położonymi w Warszawie, przy ul. F. M. Lanciego o numerach porządkowych 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 
9E, 9F, 9H, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9P, 9R i 9S.

Miasto Stołeczne Warszawa, jako właściciel nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka 4/42 z obrębu 1-11-05, położonej w Warszawie, przy ul. Lanciego 
ustanawia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" prawo użytkowania wieczystego 
opisanej powyżej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4089 m2 oraz przenosi na rzecz 
Spółdzielni prawo własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń, wzniesionych 
na dzierżawionym gruncie przez Spółdzielnię za środki finansowe Członków powodowej 
Spółdzielni, jako prawo związane z użytkowaniem wieczystym.

Ustanowienie użytkowania wieczystego następuje w trybie bezprzetargowym, na okres 99 lat, 
tj. od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 24 czerwca 2108 roku.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 1% wartości gruntu, ustalonej w 
operacie szacunkowym uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Wobec tego, iż domy mieszkalne znajdujące się na wskazanym gruncie, wybudowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze" zostały sfinansowane za środki Członków Spółdzielni 
domy te nieodpłatnie nabywa Spółdzielnia w celu ustanawiania na rzecz Członków prawa 
własności domów jednorodzinnych wraz z prawem do gruntu."

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzone było przed Sądem Okręgowym w Warszawie 
w sprawie sygn. akt II C 33/19. W sprawie nie zostały rozpoznanie i przeprowadzone żadne 
wnioski dowodowe Spółdzielni. Finalnie postępowanie zakończyło się wydaniem wyroku w 
dniu 4 lutego 2020 roku, w którym powództwo zostało w całości oddalone, z uwagi na 
przedawnienie roszczenia.
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W dniu 14 marca 2020 roku od powyższego wyroku Spółdzielnia złożyła apelację, której 
podstawowym zarzutem było naruszenie art. 455 kc, poprzez przyjęcie, że wezwanie 
ostateczne skierowane przez powódkę do m. st. Warszawy tj. wezwanie z 10.06.2009r do 
wykonania świadczenia (oddania w użytkowanie wieczyste działki 4/42 z obr.1-11-05, 
położonej w Warszawie, przy ul. Lanciego) - pozostaje bez znaczenia w sprawie, a nawet „jest 
bezprzedmiotowe", jak również nierozpoznanie istoty sprawy i nieprzeprowadzenie 
postępowania dowodowego.

Sąd Apelacyjny rozpoznał niniejszą sprawę w dniu 20 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym, 
nie powiadamiając w sposób prawidłowy o powyższym terminie pełnomocnika Spółdzielni. 
Niezależnie od powyższego, tego samego dnia został wydany wyrok, w którym złożona 
apelacja została oddalona. W pisemnym uzasadnieniu orzeczenia, które zostało załączone w 
piśmie procesowym pozwanego z dnia 23 sierpnia 2021 roku, Sąd Apelacyjny przychylił się do 
argumentacji Sądu I instancji w zakresie przedawnienia dochodzonego roszczenia. Jednak 
dodatkowo wskazał, że powoływana przez Spółdzielnie uchwała nr 278 Rady Gminy 
Warszawa-Ursynów z dnia 25 lica 2000 roku, jako akt wewnętrzny organu stanowiącego 
gminy, nie stanowi źródła roszczenia cywilnoprawnego dla Spółdzielni w zakresie możliwości 
żądania zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste nieruchomości. Jednocześnie w obszernym 
uzasadnieniu ww. wyroku zawarte zostały wyłączenie rozważania w zakresie dochodzonego 
powództwa, tj. analiza stanu prawnego, obowiązujących wówczas przepisów, złożonych 
dokumentów i działań, które mogły by potencjalnie wpływać na przerwanie biegu 
przedawnienia. Sam wyrok w żadnej części, jak również w jego uzasadnieniu, nie 
kwestionuje faktu istnienia stosunku dzierżawy pomiędzy stronami postępowania. Wyrok 
jest prawomocny, Spółdzielnia w chwili obecnej rozważa możliwość i zasadność podjęcia 
dalszych działań prawnych, które mogłyby skutkować wzruszeniem postępowania a 
jednocześnie treści zapadłego orzeczenia.

Co jednak najistotniejsze dla rozpoznania roszczenia dochodzonego przez powódkę niniejszym 
postępowaniem, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 roku wydany w sprawie V 
ACa 290/20 pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, z następujących powodów:

1) Rozstrzygnięcie z dnia 20 kwietnia 2021 roku nie ma wpływu na treść i fakt 
obowiązywania umowy dzierżawy z dnia 02.10.1997 roku. Spółdzielnia w dalszym 
ciągu legitymuje się ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości gruntowej 
(dzierżawa), które uprawniało ją zarówno do zabudowania nieruchomości, a obecnie 
legitymuje do zarządzania ww. nieruchomością;

2) Wyrok powoływany powyżej wskazał wyłącznie, że Spółdzielni nie przysługuje 
roszczenie do sadowego rozstrzygnięcia w zakresie zobowiązania do złożenia przez m. 
st. Warszawa oświadczenia woli w zakresie ustanowienia użytkowania wieczystego, z 
uwagi na brak stosownych dokumentów, jak również fakt przedawnienia 
dochodzonego roszczenia. Jednakże twierdzenia te pozostają całkowicie bez wpływu 
na obowiązującą umowę dzierżawy nieruchomości, której postanowienia nadal 
obowiązują. W tym miejscu wskazać należy, że Spółdzielnia nie podziela stanowiska 
wyrażonego przez Sąd Apelacyjny, jednak z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia, 
jak i wagę podniesionych przez sądy obu instancji argumentów, to ewentualne złożenie 
skargi kasacyjnej obarczone jest ogromnym ryzykiem finansowym, stąd decyzja w 
powyższym przedmiocie na chwilę obecną nie zapadła.
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3) Wydane w sprawie V ACa 290/20 rozstrzygnięcie nie zmienia jednak stanowiska 
Spółdzielni co do podejmowania dalszych działań, które doprowadzą do uzyskania 
tytułu prawnego do nieruchomości, mając świadomość, że powyższe jest niezwykle 
istotne zarówno dla Spółdzielni, jak i dla mieszkańców, m. in. segmentów przy ul. 
Lanciego. Rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Apelacyjny z całą pewnością 
ubezskutecznia działania, jakie mogą zostać podjęte na drodze postępowania 
cywilnego, pomijając perspektywę złożenia skargi kasacyjnej. Nie można jednak 
założyć, że wyłącznie za pośrednictwem sądu możliwe jest uzyskanie tytułu prawnego 
do nieruchomości. Byłaby to zapewne najkorzystniejsza droga do skutecznej egzekucji 
przysługujących Spółdzielni praw, jednak z całą pewnością, nie jedyna. Spółdzielnia w 
chwili obecnej rozważa dalsze działania, na drodze administracyjnej, które jednak na 
tym etapie postępowania jest przedwcześnie, by dokładnie wskazywać.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że pozwanym w dalszym ciągu przysługuje 
ekspektatywa spółdzielczego prawa do lokalu, gdyż z uwagi na brak regulacji stanu prawnego 
do nieruchomości nie ma możliwości ustanowienia na rzecz pozwanych spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu. Fakt wydania wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 roku nie 
spowodował, że przysługująca pozwanym ekspektatywa wygasła.

Pojęcie ekspektatywy, czyli prawnego oczekiwania, wprowadzone zostało w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego. W uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izby Cywilnej z dnia 24 
maja 2013 r. (III CZP 104/12) Sąd wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje 
własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa. Wyrok ten 
wydany został wprawdzie w stanie faktycznym, dotyczącym możliwości założenie księgi 
wieczystej dla tego rodzaju prawa, jednak w sposób szczegółowy wyjaśnia konstrukcje prawną 
ekspektatywy, jak również prawa i obowiązki osób, którym prawo to przysługuje.

W uzasadnieniu powoływanej powyżej Uchwały czytamy:
W literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego od dawna nawiązywano do konstrukcji tzw. 
prawa podmiotowego tymczasowego (ekspektatywy), m.in. w związku z zagadnieniem 
podziału majątku byłych małżonków, w skład którego wchodziło uprawnienie do uzyskania 
tzw. przydziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (por. np. uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77, OSNC1978, Nr 13, poz. 39). Aktualność 
tej konstrukcji w porządku prawnym - tzw. ekspektatywy maksymalnie ukształtowanej, bez 
ograniczania kategorii definitywnego prawa podmiotowego, poprzedzonego taką 
ekspektatywą - przyjmowano także w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. np. 
wyrok z dnia 28 października 2003 r., P 3/3, OTK-A 2003, Nr 8, poz. 82. Nawiązuje do niej 
wprost niekiedy sam ustawodawca (np. w art. 174 i art. 1714 u.s.m.; w art. 7 ust. 2 i 54 ustawy 
z dnia 18 czerwca 2007 r.), aczkolwiek konstrukcja ta niewątpliwie należy w zasadzie do tzw. 
prawa sędziowskiego i może być przyjęta na tle analizy określonej sytuacji prawnej, w jakiej 
znajduje się podmiot prawa cywilnego, oczekujący na powstanie prawa podmiotowego 
definitywnego, a stan tego oczekiwania zasługuje już w pełni na ochronę prawną (por. np. 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r., V CKN 221/01, nie publ.). Oznacza 
to, że de lege lata nie jest wyłączone ocenianie niektórych, typowych i kwalifikowanych sytuacji 
prawnych, jako "espektatywy prawa rzeczowego”, w tym "ekspektatywy spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu".
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( .. . )

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 podstawie obecnego art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r., a różnice dotyczą tylko 
charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do powstania tych sytuacji.
( . . . )

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 18 grudnia 2009 r., jak i bezpośrednio w umowie członka 
ze spółdzielnią (w umowie o przydział), nie może dojść do skutecznego ustanowienia 
definitywnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jako ograniczonego prawa 
rzeczowego (art. 244 § 2 k.c.).

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w powyżej wskazanej uchwale, wspiera także treść 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2015 r. (I ACa 1485/14), w którym Sąd 
Apelacyjny wskazał, że w związku z brakiem po stronie Spółdzielni tytułu prawno-rzeczowego 
do gruntu, brak jest możliwości pełnej konsumpcji spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu, oznacza to jednak, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego 
prawa. Ma ona charakter prawa majątkowego, zbywalnego, dziedzicznego, dla którego 
jedynie nie można założyć księgi wieczystej (s.9 uzasadnienia).

W podobnym kształcie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 12 sierpnia 
2016 r. (sygn. akt V Ca 3614/15), który stwierdził, że (...) sytuacja prawna takich uprawnionych 
jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych zmierzających do uzyskania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r., a 
różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji zdarzeń prowadzących do powstania tych 
sytuacji. Niemożność konsumpcji prawa rzeczowego -  spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu oznacza, że istnieje nieco słabsza jego forma w postaci ekspektatywy tego prawa.

W chwili obecnej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie 
została już utrwalona linia orzecznicza, określająca, że powyżej wskazana umowa oraz 
przydział są ważne, a pozwanym przysługuje ekspektatywa prawa do domu jednorodzinnego 
w zabudowie szeregowej. Linia ta (o czym mowa powyżej) wywodzi się w pierwszej kolejności 
z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku III CZP 104/12.

W tym stanie rzeczy należy wprost odnieść definicję, wskazaną zarówno przez Sąd 
Najwyższy, jak i sądy powszechne, do określenia stanu faktycznego, w którym znajdują się 
obecnie pozwani. Z całą pewnością, do momentu regulacji stanu prawnego nieruchomości 
brak jest możliwości ustanowienia na ich rzecz praw spółdzielczych, do których zobowiązała 
się powódka. Zatem w okresie, w którym na powyższe oczekują, bez wątpienia posiadają 
ekspektatywę spółdzielczych praw do domów jednorodzinnych. Z uwagi na fakt, że umowa 
dzierżawy nadal obowiązuje i Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20.04.2021 roku pozostaje 
bez wpływu na powyższą umowę, to okoliczność jego wydania, dla pozwanych, jak i dla 
Spółdzielni, nie ma wpływu na sytuację stron i roszczenie dochodzone niniejszym
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postępowaniem. Sentencja wyroku ws V ACa 290/20 nie skutkuje zatem wygaśnięciem 
ekspektatywy.

Nieprawdziwymi są jednocześnie twierdzenia pozwanych, z których wynika, że skoro 
Spółdzielni nie przysługuje tytuł prawno-rzeczowy do nieruchomości, a w stosunku do 
pozwanych nie powstało spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego przez nich 
segmentu, to powódka nie ma legitymacji do pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu 
zarządzania i eksploatacji nieruchomości. Innymi słowy, pozwani twierdzą, iż pomimo 
dokonanego w 2001 r. przydziału segmentu przy ul. Lanciego 9B, zajmowania tego segmentu 
i korzystania przez nich z sytuacji prawnej analogicznej do tej, jaka przysługuje osobom 
dysponującym własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu/segmentu, pozwani nie mają 
obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Spółdzielni zarządzającej całym osiedlem, 
na którym znajduje się segment pozwanych.

Pozwani dysponują aktualnie ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do domu 
jednorodzinnego o treści odpowiadającej pełnemu spółdzielczemu własnościowemu prawu 
do tego domu (zarówno w zakresie praw - jak i obowiązków), a zatem w zakresie praw i 
obowiązków znajdują do nich zastosowanie wszystkie przepisy, które odnoszą się do tych 
osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w tym art. 4 w 
zakresie opłat eksploatacyjnych.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć 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.

Wspomniany tu obowiązek dotyczy również w pełnym zakresie pozwanych. Sytuacji tej nie 
reguluje ust. 3 art. 4 u.s.m., który dotyczy członków oczekujących na ustanowienie prawa w 
Spółdzielni. Pozwani dysponują już bowiem przydziałem, a zatem nie są już członkami 
oczekującymi. Uzyskane w oparciu o ten przydział prawo nie jest jedynie w pełni skuteczne.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku pozwanych nie mówimy o ekspektatywie 
odrębnej własności segmentu, a o ekspektatywie spółdzielczego własnościowego prawa do 
segmentu. Pozwani nie mają tym samym racji co do tego, że ww. prawo nie zostało 
odpowiednio skonkretyzowane. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że pozwani otrzymali 
przydział domu jednorodzinnego, w którym następnie zamieszkali, i który po dziś dzień 
zamieszkują. Jak wynika z omawianej powyżej uchwały Sądu Najwyższego, powyższe 
przesądza o tym, że pomiędzy Spółdzielnią, a pozwanymi doszło do ukształtowania się 
stosunku obligacyjnego, odpowiadającego treściowo spółdzielczemu własnościowemu prawu 
do segmentu (ekspektatywy tego prawa).

Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek zarządzania nieruchomością, na której znajduje się dom 
jednorodzinny pozwanych. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w stosunku do tego gruntu 
prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy.
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2. Różnica pomiędzy mieniem a własnością.

Lektura pisma pozwanych z dnia 23 sierpnia 2021 roku wskazuje, że pozwany myli oba pojęcia, 
albo nie zdaje sobie z różnic pomiędzy nimi.

Tymczasem mienie jest pojęciem szerszym niż własność i zgodnie z art. 44 KC na mienie poza 
prawem własności składają się również inne prawa rzeczowe (w tym obligacyjne) 
przysługujące Spółdzielni, zaś Spółdzielnia nigdy w żadnym postępowaniu nie kwestionowała, 
że właścicielem nieruchomości, na której posadowiony został segment pozwanych nie jest m. 
st. Warszawa. Nie oznacza to jednak, że fakt braku przysługiwania Spółdzielni prawa 
własności do nieruchomości przy ul. Lanciego uniemożliwia jej zarządzaniem 
nieruchomością, którą zaliczyć należy do jej mienia.

Powołując się na art. 1 ust. 3 u.s.m., spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami 
stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Z tego przepisu 
wynika, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej 
mienie. Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W kategorii 
innych praw mieszczą się właśnie prawa obligacyjne, również te, wynikające z umowy 
dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i jednoznacznych 
wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa ijudykatury.

Sąd Najwyższy w wyroku z 09 marca 2004 r. wskazał, że w świetle definicji zawartej w art. 44 
k.c., prawo własności jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obejmuje bowiem -  obok 
prawa własności -  wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a więc 
zarówno inne prawa rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków obligacyjnych 
(sygn. akt I CK 425/03).

W literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym i tak, mieniem sq zarówno 
prawa o charakterze bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym (wierzytelności), przy 
czym nie ma znaczenia, czy mają one charakter zbywalny, czy niezbywalny, np. użytkowanie, 
służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość jako przedmiotu obrotu. W literaturze 
przyjmuje się, że obok praw podmiotowych w skład mienia może wchodzić posiadanie oraz 
ekspektatywy (por. Niezbecka E. [w:] Kidyba A., Kodeks cywilny, Komentarz, tom I, Część 
ogólna, wyd. II).

Kazimierz Piasecki podaje, że mienie obejmuje także wierzytelności, których podstawę 
stanowią stosunki zobowiązaniowe, np. najem, dzierżawa, weksel, czek i inne papiery 
wartościowe (art. 9216 -  92112)(por. Piasecki K., Kodeks cywilny, Księga pierwsza, Część 
ogólna. Komentarz).

Co więcej, prawa majątkowe przybierają postać praw bezwzględnych (skutecznych erga 
omnes), np. prawa rzeczowe, prawa do spadku, prawo do patentu, prawo do 
przedsiębiorstwa, albo praw względnych (skutecznych inter partes), np. najem, lokatorskie 
spółdzielcze prawo do lokalu, licencja, prawa rodzinne (por. Bendarek M., Mienie, Komentarz 
do art. 44-55(3) Kodeksu cywilnego).
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Jak widać, okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, na 
którym posadowiony jest segment pozwanych, nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w 
stosunku do pozwanych. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które 
Spółdzielnia uzyskała od gminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, jest bowiem innym 
prawem majątkowym w rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyższego należy uznać, 
że Spółdzielnia niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zarządzania 
nieruchomością, na której posadowiony jest segment zajmowany przez pozwanego. 
Okoliczność braku po stronie Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś 
żadnego znaczenia.

W konsekwencji, zgodnie w powoływanymi we wcześniejszych pisach procesowych licznymi 
wyrokami sądów powszechnych, pozwani nie mogą uchylać się od wnoszenia opłat na rzecz 
Spółdzielni, gdyż nie dość, że zamieszkują w segmencie generują koszty, które finalnie 
ponosi Spółdzielnia, to bezsprzecznie dysponują prawem zgodnie z nabytym przydziałem. 
Pozwani nie wnosząc regularnie opłat eksploatacyjnych żyją na koszt członków Spółdzielni, 
którzy finalnie kwoty te zobowiązani są pokrywać.

3. Odniesienie do wyroku ws sygn. akt I C 1486/18

Pozwani informują Sąd o wydanym w dniu 22 kwietnia 2021 roku wyroku sygn. akt I C 1486/18 
ws. z powództwa Spółdzielni p-ko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie. W 
pierwszej kolejności wskazać należy, że wydany w niniejszej sprawie wyrok nie jest 
prawomocny. Spółdzielnia otrzymała powyższy wyrok z uzasadnieniem i jest w trakcie 
sporządzania apeacji, z uwagi na całkowicie błędną ocenę materiału dowodowego przez Sąd I 
instancji. Wskazać bowiem należy, że w postępowaniu tym przeprowadzony został dowód z 
opinii biegłego, w której w całości potwierdzona została wysokość dochodzonego przez 
Spółdzielnie roszczenia. Dodatkowo biegły nie miał żadnych wątpliwości w zakresie podstaw 
prawnych powództwa. Sąd tymczasem stwierdził, że biegłemu nie została okazana 
dokumentacja źródłowa, o którą biegły jednak nie wnosił, i na tej podstawie oddalił 
powództwo, jako nieudowodnione. W ocenie Spółdzielni treść powyższego rozstrzygnięcia 
świadczy jedynie o głębokim niezrozumieniu przez Sąd zasad gospodarki finansowej 
Spółdzielni, jak również mechanizmów, które składają się na sposób ustalania opłat 
eksploatacyjnych za korzystanie z lokali. Kwestia ta jednak, jak wspomniałam wcześniej, w 
sposób szczegółowy podniesiona zostanie w apelacji, gdyż z całą pewnością wyrok ten nie 
może się ostać. Jedynie i na marginesie wskazuję, że biegły Zwoliński legitymuje się 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej i 
jest ekspertem w powyższej dziedzinie. Wiedzę tą pełnomocnik posiada wyłącznie ze spotkań 
z biegłym na salach sądowych, w analogicznych sprawach, gdyż z całą pewnością biegły ten 
nie jest w żaden sposób powiązany osobowo z powodową Spółdzielnią, jak również nigdy nie 
wykonywał żadnych zleceń na jej rzecz. Z całą pewnością, w przypadku braku niezbędnej 
dokumentacji do wykonania opinii biegły zwrócił by się o powyższe do sądu, bądź wskazał by 
na taką konieczność w sporządzonej opinii, którą wówczas należałoby uzupełnić. Taka sytuacja 
jednak nie miała miejsca.
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4. Odniesienie do kwestii dopuszczenia dowodu z opinii biegłego.

Odnosząc się do twierdzeń pozwanego dotyczących rzekomo rzetelnie wydawanych opinii 
przez biegłą Gabrielę Rudnicką -  Wąs wskazuje, że biegła ta wydając opinie w sprawach, w 
których stroną była Spółdzielnia, za każdym razem dokonywała oceny przedstawionego jej 
materiału dowodowego w przekroczeniem posiadanych uprawnień. Biegła z zakresu 
księgowości i rachunkowości nie ma wiedzy w przedmiocie dokonania analizy kwestii 
prawnych związanych z każdą ze spraw, co jednak za każdym razem czyniła. Opinie w tym 
zakresie były skutecznie przez Spółdzielnie kwestionowane, zatem celem uniknięcia 
kontrowersji wokół oceny pracy biegłego Spółdzielnia wnioskuje, by biegły został wybrany w 
drodze losowania przez Sąd.

Jednocześnie wskazać należy, że powódka wnosząc o powołanie dowodu z opinii biegłego 
załączyła dokumentacje potwierdzająca sposób kalkulacji stawek eksploatacyjnych zakładając, 
że wszelkie dokumenty źródłowe, które stanowiły podstawę ich wyliczeń, z uwagi na ich ilość 
(kilka tysięcy) znajdują się w siedzibie powodowej Spółdzielni i zostaną biegłemu 
udostępnione podczas badania.

5. Podstawa dochodzonego powództwa

Spółdzielnia w dotychczas składanych pismach jasno określiła podstawę prawną 
dochodzonego roszczenia, którą jest art. 4 USM, wskazujący na obowiązki osób, posiadających 
prawa do lokali w zasobach Spółdzielni. Pozwany wskazał na szereg przepisów, które nie mają 
zastosowania w okolicznościach niniejszej sprawy, chociaż niektóre aspekty z nich wynikające 
mogą być aktualne.
Powoływany, nieobowiązujący już art. 213 prawa spółdzielczego odnosi się do sytuacji osób, 
których użytkowane budynki wybudowane zostały na nieruchomości, stanowiącej własność 
spółdzielni, zatem nie może znajdować zastosowania w niniejszej sprawie. Art. 1 USM 
wskazuje z kolei na przedmiot działalności spółdzielni, zaś art. 40 USM określa co wchodzi w 
skład jej mienia po wyodrębnieniu lokali mieszkalnych. Zatem również w tych przepisach 
trudno upatrywać związku z dochodzonym roszczeniem. Trudno również zaprzeczać definicji 
własności gruntów i budynków, które zostały na nich wybudowane, a które regulują 
zacytowane przepisy kodeksu cywilnego. Jednak pozwani zdają się zapominać, że Spółdzielni 
przysługuje ograniczone prawo rzeczowe (umowa dzierżawy), która stanowiła podstawę 
zabudowania ww. nieruchomości budynkami mieszkalnymi, a obecnie powoduje kształtuje ta 
nieruchomość jako mienie Spółdzielni, którym ma zarówno prawo jak i obowiązek zarządzać. 
Odnosząc się z kolei do powoływanych przepisów UGN opisujących gminny zasób 
nieruchomości nie można przyznać, że w istocie nimi są, skoro to nie gmina swoim działaniem 
realizowała i wnosiła ww. budynki, a czyniła to Spółdzielnia, w ramach realizacji inwestycji 
spółdzielczych i realizując tym samym cel umowy dzierżawy. Jednocześnie, jak wielokrotnie 
wskazywała Spółdzielnia, fakt obowiązywania umowy dzierżawy sprawia, że brak jest podstaw 
by zawierać osobną umowę o zarządzanie w sytuacji, kiedy to spółdzielnia na podstawie ww. 
umowy jest zarządcą tejże nieruchomości.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że:
>  Treść i skutki wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku 

sygn. akt V ACa 290/20 pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie niniejszego 
postępowania;

>  Spółdzielnia jest zobowiązana do zarządzania jej mieniem, jak również mieniem jej 
członków, wprost na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (art. 1 ust. 3 
USM);

>  Mieszkańcy posiadający prawa do lokali w zasobach Spółdzielni zobowiązani są do 
uiszczania opłat eksploatacyjnych wprost na podstawie art. 4 USM;

> Obowiązek sprecyzowany w art. 4 USM jest tożsamy wobec osób, którym przysługują 
pełne prawa do lokali, jak również ekspektatywy tychże praw;

> Spółdzielnia nie ma obowiązku zawierania umowy z właścicielem nieruchomości 
gruntowej na jej zarządzanie, z uwagi na przysługujące jej uprawnienia wynikające z 
umowy dzierżawy nieruchomości, która kwalifikuje ww. działkę jako mienie 
Spółdzielni;

>  Sprawa regulacji praw do nieruchomości nie ma najmniejszego znaczenia w sprawie 
o zapłatę opłat eksploatacyjnych, których pozwany nie wnosi, a do czego są 
zobowiązani

>  Jednocześnie w nawiązaniu do stanowiska wyrażonego na ostatniej rozprawie 
wskazuję, że Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości zobowiązana jest do 
dostarczenia i doprowadzenia do każdego z lokali wszelkich mediów. Fakt, czy dany 
lokal z nich korzysta, jest indywidualnym wyborem jego użytkownika. Spółdzielnia 
rozlicza zatem koszty faktycznego zużycia poszczególnych mediów, jak również koszty 
mediów, które przypadają na nieruchomość wspólną, którymi obciążane są 
poszczególne lokale zgodnie z udziałami. W konsekwencji każdy z lokali obciążany jest 
faktycznym zużyciem tychże mediów, jak również kosztami eksploatacji podstawowej, 
w skład których wchodzi między innymi konserwacja i utrzymanie wszelkich sieci, 
którymi media te są dostarczane. W sytuacji awarii żaden z mieszkańców nie usuwa jej 
samodzielnie, lecz jako zarządca, czyni to Spółdzielnia, która na tej samej podstawie 
dba o przeglądy okresowe wszystkich sieci. W konsekwencji obciążanie użytkowników 
lokali kosztami mediów wyłącznie przez nich zużytych, bez uwzględnienia pozostałych 
kosztów związanych z ich dostarczeniem jest błędne i przeczy podstawowym 
przepisom Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe, podtrzymuję w całości żądanie wyrażone w złożonym w niniejszej
sprawie pozwie, wnosząc jak dotychczas.

W załączeniu:
Dwa odpisy pisma

Ad w. Moi iak-Jeziorowska
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