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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Robert Bełczącki

Protokolant: aplikant adwokacki Michał Busz

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie

przeciwko Zofii Maciejewskiej-Saracie oraz Zbigniewowi Saracie

o zapłatę solidarnie kwoty 9.237,30 złotych wraz z odsetkami

orzeka:

I. zasądza od Zofii Maciejewskiej-Saraty oraz Zbigniewa Saraty solidarnie na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie kwotę 
9.237,30 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i trzydzieści 
groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do 
dnia zapłaty;

II. odstępuje od obciążenia Zofii Maciejewskiej-Saraty oraz Zbigniewa Saraty 
kosztami procesu w całości.



Uzasadnienie wyroku z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Powód Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie żądał 

zasądzenia od pozwanych Zofii Maciejewskiej-Saraty oraz Zbigniewa Saraty solidarnie 

kwoty 9.237,30 zł tytułem kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

w częściach przypadających na przysługującą pozwanym ekspektatywę spółdzielczego 

własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej 

nr 9 B przy ul. Lanciego w Warszawie za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tj. 

14 maja 2021 r do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym pozwani 

Zofia Maciejewska-Sarata oraz Zbigniew Sarata żądali oddalenia powództwa, podnosząc, że 

powód w okresie objętym sporem nie był właścicielem wspomnianego domu 

jednorodzinnego wraz z garażem i nie był uprawniony do zarządzania nim i pobierania 

związanych z tym opłat, a przydział tego domu dokonany przez powoda na rzecz pozwanych 

nie był skuteczny. Ponadto żądali zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

Za podstawę wyroku Sąd Rejonowy przyjął następujące ustalenia i wnioski.

W świetle zgromadzonego w sprawie niniejszej materiału dowodowego zachodziła 

wystarczająca podstawa do uwzględnienia powództwa w całości.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1208) 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.

Z art. 4 ust. 1 [1] tej ustawy wynika, że także osoby niebędące członkami spółdzielni, 

którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
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mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie 

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5, nie znajdującego zastosowania w sprawie niniejszej.

Przepis powyższy niewątpliwie znajdował zastosowanie także względem członków 

spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują ekspektatywy 

spółdzielczych własnościowych praw do lokali, tak jak to miało miejsce w przypadku 

pozwanych Zofii Maciejewskiej-Saraty oraz Zbigniewa Saraty.

Okoliczność, że pozwanym Zofii Maciejewskiej-Saracie oraz Zbigniewowi Saracie 

przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego 

wraz z garażem w zabudowie szeregowej nr 9 B przy ul. Lanciego w Warszawie nie budziła 

wątpliwości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na 

gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, 

stanowi bowiem właśnie ekspektatywę tego prawa (por. uchwała 7 sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, OSNC 2013/10/113, LEX nr 1316052).

Tak samo spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego położonego na 

gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, 

stanowi ekspektatywę tego prawa.

W powyższym zakresie skuteczna okazała się umowa nr 210 zawarta przez 

pozwanych z powodem w dniu 23 sierpnia 1997 r. (k. 64 i nast. akt sprawy niniejszej), mająca 

za przedmiot wybudowanie przez powoda wspomnianego domu jednorodzinnego w celu 

przejęcia go przez pozwanych na zasadzie spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych 

(§ 1 ust. 3 umowy), a następnie przydział tego domu jednorodzinnego dokonany przez 

powoda na rzecz pozwanych w dniu 20 kwietnia 2001 r. (k. 14 i nast. akt sprawy niniejszej).

Poza sporem pozostawała natomiast okoliczność, że w okresie objętym sporem 

w sprawie niniejszej, tj. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., 

pozwanym nadal przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do 

domu jednorodzinnego położonego na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługiwała 

własność albo użytkowanie wieczyste.

Niewątpliwie zachodziła zatem w sprawie niniejszej wystarczająca podstawa do 

obciążenia pozwanych kosztami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości



w częściach przypadających na przysługującą im ekspektatywę także w okresie objętym 

sporem.

Przeszkody do uwzględnienia powództwa w sprawie niniejszej, obejmującego 

odpowiedzialność pozwanych za koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na przysługującą im ekspektatywę w okresie 

objętym sporem, nie stanowiła podnoszona przez pozwanych okoliczność, że powodowi jako 

spółdzielni mieszkaniowej nadal w tym okresie nie przysługiwała własność względem 

nieruchomości, na której posadowiony został dom jednorodzinny wraz z garażem 

w zabudowie szeregowej, przydzielony pozwanym.

Poza sporem pozostawała bowiem okoliczność, że powodowi przysługiwały w tym 

okresie względem tej nieruchomości uprawnienia dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy 

zawartej w dniu 22 czerwca 1996 r. z poprzednikiem prawnym miasta stołecznego Warszawy.

Na podstawie art. 44 Kodeksu cywilnego mienie stanowi zarówno własność, jak i inne 

prawa majątkowe.

Niewątpliwie zaś do kategorii praw majątkowych należą także uprawnienia 

dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy.

Wobec tego zachodziła wystarczająca podstawa do zakwalifikowania przysługujących 

powodowi uprawnień dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy względem części 

nieruchomości, na której posadowiony został dom jednorodzinny wraz z garażem 

w zabudowie szeregowej, pozostający w dyspozycji pozwanych, jako mienia spółdzielni 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 1 [1] wspomnianej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

0 spółdzielniach mieszkaniowych.

Nie budziła zatem wątpliwości legitymacja powoda jako spółdzielni mieszkaniowej 

względem roszczenia o zasądzenie od pozwanych zaległych kosztów związanych 

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na przysługującą 

pozwanym ekspektatywę w okresie objętym sporem.

Ponadto przeszkody do uwzględnienia powództwa w sprawie niniejszej, dotyczącej, 

jak wspomniano, obciążających pozwanych kosztów związanych z eksploatacją

1 utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na przysługującą pozwanym 

ekspektatywę, nie stanowiły przyczyny, dla których nadal nie doszło do pełnej realizacji



zobowiązań wynikających ze wspomnianej umowy nr 210 i przeniesienia na rzecz pozwanych 

własności przydzielonego im spółdzielczego własnościowego prawa do domu 

jednorodzinnego wraz z gruntem (§ 7 umowy).

Niezależnie bowiem od tego, czy pretensje pozwanych w tym zakresie są 

usprawiedliwione, niewątpliwie w chwili zawierania wspomnianej umowy nr 210 powód 

względem nieruchomości, na której posadowiony miał zostać dom jednorodzinny 

przydzielony pozwanym, legitymował się wyłącznie uprawnieniami wywodzonymi z umowy 

dzierżawy zawartej z poprzednikiem prawnym miasta stołecznego Warszawy, a pozwani 

musieli być tego świadomi. Wynikało to bowiem jednoznacznie z treści wspomnianej umowy 

nr 210 (§ 1 ust. 1 umowy).

Ponadto nawet w uzasadnieniu przywołanego przez pozwanych wyroku wydanego 

w dniu 27 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. V Ca 1771/19 pomiędzy pozwanymi 

a powodem Sąd Okręgowy w Warszawie wyraźnie wskazał, że pozwani co do zasady 

obowiązani są ponosić na rzecz powoda koszty związane z funkcjonowaniem zajmowanego 

przez nich domu jednorodzinnego (k. 135 akt sprawy niniejszej).

Podstawę ustalenia wysokości należnego powodowi względem pozwanych roszczenia 

w okresie objętym sporem stanowiły przedstawione przez powoda dowody z dokumentów 

dotyczące wysokości kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem domu 

jednorodzinnego wraz z garażem w zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9 B, objętego 

ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa przysługującą pozwanym oraz 

wysokości przypadających na ten dom kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie powoda (k. 16 i nast. akt sprawy niniejszej).

Wysokość miesięcznych opłat na pokrycie powyższych kosztów przypadających na 

dom zajmowany przez pozwanych, objętych żądaniem pozwu, w istocie pozostawała poza 

sporem i nie budziła wątpliwości.

Poza sporem pozostawała okoliczność, że nie została uchylona żadna z uchwał 

stanowiących podstawę powództwa, określających wysokość opłat na pokrycie powyższych 

kosztów, według których należności pozwanych zostały obliczone. Podobnie nie zostało 

wstrzymane wykonanie żadnej z tych uchwał. Brak było zatem wystarczających podstaw do 

podważenia ich wiarygodności w sprawie niniejszej.



Pozwani z kolei nie udowodnili, aby za okres objęty sporem w sprawie niniejszej 

zapłacili na rzecz powoda objęte żądaniem pozwu należne kwoty tytułem wspomnianych 

opłat.

Podstawę zasądzenia odsetek stanowił art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, według 

którego 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.

Stan opóźnienia pozwanych z zapłatą opłat służących pokryciu kosztów podlegał 

natomiast ustaleniu na podstawie art. 4 ust. 6[2] wspomnianej ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, według którego opłaty takie wnosi się co miesiąc 

z góry do 10. dnia miesiąca, niemniej statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia 

opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.

W sprawie niniejszej poza sporem pozostawała okoliczność, że powód ustalił termin 

taki do 15. dnia miesiąca

Wysokość odsetek za opóźnienie podlegała z kolei ustaleniu na podstawie art. 481 § 2 

Kodeksu cywilnego, według którego jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, 

należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Dopuszczalność żądania odsetek za opóźnienie także od zaległych odsetek od dnia 

wniesienia pozwu w sprawie niniejszej nie budziła wątpliwości w myśl art. 482 § 1 Kodeksu 

cywilnego.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 102 Kodeksu postępowania 

cywilnego, według którego w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od 

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

Odstąpienie od obciążenia pozwanych kosztami procesu w całości znajdowało 

usprawiedliwienie w szczególnej sytuacji pozwanych w relacjach z powodem, który nadal nie 

doprowadził do pełnej realizacji zobowiązań wynikających ze wspomnianej umowy nr 210 

zawartej w dniu 23 sierpnia 1997 r. i przeniesienia na rzecz pozwanych własności 

przydzielonego im spółdzielczego własnościowego prawo do domu jednorodzinnego wraz 

z gruntem. Ponadto w świetle treści uzasadnienia wspomnianego wyroku wydanego przez



Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. V Ca 1771/19 

pomiędzy pozwanymi a powodem pozwani mogli pozostawać w usprawiedliwionym 

przekonaniu, że ich odpowiedzialność względem powoda za pokrycie kosztów 

przypadających na dom zajmowany przez nich wchodzi w rachubę dopiero po przedstawieniu 

przez powoda dowodów poniesienia takich kosztów.


