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Warszawa, dnia 09 sierpnia 2022 r.

L
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie 
II Wydział Cywilny
Ul. Płocka 9/11 B 
01-231 Warszawa

Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" 
z siedzibą w Warszawie
/adres w aktach sprawy/ 
zastępowana przez
adwokat Monikę Iwaniak-Jeziorowską
Cooperativia Kancelaria Adwokacka 
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00-660 Warszawa

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

Sygn. akt: II C 1827/22 upr

Odpowiedź
na sprzeciw od nakazu zapłaty

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie (dalej 
jako „Spółdzielnia"), odpis pełnomocnictwa w aktach sprawy, w odpowiedzi na zobowiązanie 
tut. Sądu z dnia 29 lipca 2022 r. (doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 03 sierpnia 2022 
r.) do ustosunkowania się do twierdzeń strony pozwanej podniesionych w sprzeciwie, 
a także do zgłoszenia wszelkich zarzutów, twierdzeń i wniosków dowodowych, niniejszym:

1. podtrzymuję dotychczasowe stanowisko Spółdzielni w sprawie i wnoszę 
o zasądzenie solidarnie od pozwanych Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej 
Sarata na rzecz Spółdzielni kwoty 6.386,74 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt sześć złotych 74/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
liczonymi od tej kwoty od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem 
należnych opłat za utrzymanie i eksploatację domu jednorodzinnego wraz z 
garażem w zabudowie szeregowej, położonego przy ul. Lanciego 9 B w Warszawie 
(dalej określany jako: „Segment");
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2. wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, 
w tym kosztów zastępstwa procesowego, wedle obowiązujących przepisów i opłaty 
skarbowej w kwocie 17,00 złotych od udzielonego pełnomocnictwa procesowego 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
pieniężnego liczonymi za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym 
je zasądzono do dnia zapłaty -  zgodnie z art. 98 § l 1 KPC;

3. zaprzeczam wszystkim twierdzeniom pozwanych, tj. w zakresie braku obowiązku 
uiszczania opłat za eksploatację i utrzymanie lokalu przez pozwanych, braku 
podstawy do zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomością na której 
wybudowano segment pozwanych, która rzekomo (w ocenie pozwanych) miałaby 
nie należeć do mienia Spółdzielni, nieskutecznego ustanowienia przydziału, 
niepodejmowania przez Spółdzielnię działań w kwestii ustanowienia na jej rzecz 
przez m.st. Warszawa użytkowania wieczystego nieruchomości, braku 
udokumentowanych kosztów. Spółdzielnia stanowczo zaprzecza jakoby, złożona 
przez pozwanych dokumentacja miała jakiekolwiek znaczenie dla rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania, o czym mowa w uzasadnieniu tego pisma.);

4. wnoszę o oddalenie wniosków dowodowych z dokumentów złożonych wraz 
pismem pozwanych jako pozostających bez znaczenia dla rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania, o czym mowa w uzasadnieniu tego pisma;

5. wnoszę o oddalenie wniosku pozwanych o przeprowadzenie dowodu z opinii 
biegłej sądowej Rudnickiej-Wąs i oparcie rozstrzygnięcia na tej opinii. Wobec 
popełnionych błędów przy wydawaniu opinii przez biegłą, naruszeń prawa przy 
wydawaniu opinii przez biegłą, możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą 
sądową Gabrielę Rudnicką- Wąs przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej 
Rudnickiej-Wąs i oparcie rozstrzygnięcia na tej opinii byłoby niedopuszczalne;

6. nadto, wnoszę o przeprowadzenie poniżej wskazanych dowodów:

a) protokołu rozprawy z dnia 15października 2020 r. ze sprawy prowadzonej pod 
sygn. akt II C 686/20 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w 
Warszawie, II Wydziałem Cywilnym na fakt licznych działań podejmowanych 
przez Spółdzielnię, zmierzających do podpisania z m.st. Warszawą umowy 
ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest 
segment pozwanego i tym samym regulacji stanu prawnego nieruchomości (co 
wynika z treści zeznań Antoniego Pomianowskiego -  Radnego Dzielnicy 
Ursynów);

b) odpisów poniżej wskazanych wyroków na fakt obowiązywania jednolitej linii 
orzeczniczej w zakresie podstaw prawnych dochodzonego przez powoda 
roszczenia:

-  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013, III CZP 104/12
-  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I 

ACa 1485/14
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 

2587/16
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V 

Ca 883/17
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 

3614/15
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-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, XXVII 
Ca 37/16

- Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku, V 
Ca 3322/15

-  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 
26 kwietnia 2018 roku, II C 2958/15

-  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 03 lipca 2020 
roku wydanego w sprawie sygn. akt II C 382/17, utrzymanego w mocy 
wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 w 
sprawie sygn. akt V Ca 1526/20, na fakt jednolitej linii orzeczniczej 
prezentowanej przez Sądy powszechne w tożsamych sprawach 
potwierdzającej zasadność dochodzonych przez Spółdzielnie roszczeń, 
zarówno co do zasady, jak i co do wysokości,

c) pisma procesowego powódki w sprawie II C 3310/17 r. wraz z postanowieniem 
sądu z dnia 17 września 2019 r. oraz postanowieniem sądu z dnia 27 maja 2020 
r. -  stanowi, na fakt popełnionych błędów przy wydawaniu opinii przez biegłą, 
naruszeń prawa przy wydawaniu opinii przez biegłą, a w konsekwencji 
nieprzydatności opinii biegłej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;

d) umowy ubezpieczenia mienia Spółdzielni, w tym również nieruchomości na 
której posadowiony jest segment pozwanego, deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której 
posadowiony jest segment pozwanego, przykładowych potwierdzeń zapłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przykładowej faktury z Veolia 
Energia Warszawa S.A. za dostarczenie energii cieplnej pozwanemu, 
przykładowej faktury za sprzątanie -  na okoliczność potwierdzenia, iż 
powodowa Spółdzielnia administruje nieruchomością w sposób prawidłowy i 
dokonuje na jej rzecz (wbrew twierdzenia pozwanego), stosownych nakładów 
finansowych dostarczając pozwanemu chociażby energię cieplną, czy 
zapewniając wywóz odpadów komunalnych.

7. Wobec kwestionowania przez pozwanych dochodzonego przez Spółdzielnię 
roszczenia co do wysokości, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 
sądowego dysponującego wiadomościami specjalnymi w zakresie rozliczeń opłat 
eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych dla wykazania faktu:
a) ustalenia zadłużenia obciążającego pozwanego z tytułu opłat eksploatacyjnych 
za okres objęty pozwem, ze wskazaniem czy Spółdzielnia prawidłowo określiła 
należności obciążające pozwanych oraz dokonania ewentualnych własnych 
wyliczeń w tym zakresie (z rozbiciem na poszczególne miesiące);
b) ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnie w okresie 
objętym pozwem związanych z segmentem położonym przy ul. Lanciego 9 w 
Warszawie;
c) sprawdzenia czy w okresie objętym pozwem, w odniesieniu do segmentu 
pozwanych, Spółdzielnia stosowała zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1 Ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych

-no podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie materiału dowodowego oraz 
na podstawie oryginałów uchwał organów Spółdzielni i oryginałów dokumentacji



księgowej i rachunkowej znajdującej się w Spółdzielni<, która zostanie biegłemu 
udostępniona;

8. W przypadku dopuszczenia dowodu opisanego w ust. 7 powyżej, wnoszę, aby 
dowód ten sporządził biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie -  
Krzysztof Nader (ul. Szkolna 26, Michałowice (05-816), który posiada rozlegną 
wiedzę w zakresie rachunkowości w spółdzielniach i którego opinie wielokrotnie 
stanowiły istotną podstawę faktyczną orzeczeń Sądów I i II instancji, 
niekwestionowaną przez te Sądy,

9. Ustosunkowując się do treści sprzeciwu pozwanych od nakazu zapłaty, uzupełniam 
stanowisko Spółdzielni w sprawie przedstawione w pozwie inicjującym sprawę,

10. Jednocześnie w przypadku dalszych twierdzeń pozwanych w zakresie 
kwestionowania wysokości zadłużenia z tytułu opłat za eksploatacje i utrzymanie 
Segmentu, zastrzegam możliwość złożenia dalszych pism procesowych w 
odniesieniu do twierdzeń pozwanych.

Uzasadnienie

1. Uwagi ogólne -  zasadność dochodzonego roszczenia.

Na wstępie należy wskazać, że pozwani składanymi przez siebie wnioskami dowodowymi i 
podnoszonymi twierdzeniami wprowadzają do postępowania chaos powodując, że w sprawie 
rozpatrywane są dowody, które nie mają znaczenia dla jej rozstrzygnięcia. Zatem należy 
ponownie wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania jest roszczenie powódki 
względem pozwanych o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych, których pozwani nie 
wnoszą. Od 2012 roku w dwunastu rożnych postępowaniach przed sądami powszechnymi 
Spółdzielnia dochodzi od pozwanych należności z tego tytułu, a zasądzane kwoty nie są przez 
nich, co do zasady spłacane dobrowolnie.

Tymczasem wskazać należy, co szczegółowo zostało opisane w odpowiedzi na sprzeciw, iż:

>  Segment zajmowany przez pozwanych stanowi mienie Spółdzielni, co wynika wprost z 
treści art. 44 KC, jako że zgodnie z definicja ustawowa mieniem jest nie tylko własność 
ale również inne prawa majątkowe.

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

; >  Kwestionowanie przez pozwanych powództwa zarówno co do zasady, jak i co do
wysokości uzasadnia konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, który 
oceni zarówno podstawy naliczeń, którymi obciążani są pozwani, jak i ich wysokość.

Wskazać również należy, że pozwani nie wnosząc regularnie opłat eksploatacyjnych żyją na 
koszt członków Spółdzielni, którzy finalnie kwoty te zobowiązani są pokrywać.

2. Argumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem o zapłatę opłat eksploatacyjnych na 
podstawie art. 4 u.s.m.

Pozwani w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieśli, że Spółdzielni nie przysługuje tytuł prawno- 
rzeczowy do nieruchomości, zaś w stosunku do pozwanych nigdy nie powstało spółdzielcze 
własnościowe prawo do zajmowanego przez nich segmentu. Co w konsekwencji ma oznaczać, 
że powódka nie ma legitymacji do pobierania jakichkolwiek opłat od jej mieszkańców. Innymi 
słowy, pozwani twierdzą, iż pomimo dokonanego w 2001 r. przydziału segmentu przy ul. 
Lanciego 9B, zajmowania tego segmentu i korzystania przez pozwanych 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.

Genezy zaprezentowanej przez pozwanych w sprzeciwie argumentacji należy poszukiwać w 
uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izby Cywilnej z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 
104/12), w której Sąd ten 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.

Zanim powódka bardziej szczegółowo odniesie się do analizy uzasadnienia wspomnianej 
uchwały, należy nadmienić, że do czasu jej wydania, uprzednia praktyka judykatury w zakresie 
możliwości rozporządzania przez spółdzielnię segmentami/lokalami w budynkach 
wybudowanych na gruncie niebędącym własnością spółdzielni była jednak odmienna. I tak, 
np. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt III CZP 79/94, wyjaśniono, 
że założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność spółdzielni nie jest uzależnione od 
uregulowania tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny.

Jak wskazuje powyższy przykład, nie stanowiło więc przeszkody dla wyodrębniania 
lokalu/segmentu i założenia dla niego księgi wieczystej posadowienie budynku na gruncie 
niebędącym własnością lub nie pozostającym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Sądy 
wieczystoksięgowe traktowały takie przydziały jako dokonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i w pełni skuteczne. Należy wyraźnie podkreślić, że zanim zapadła 
wspomniana uchwała, zarówno Spółdzielnia, jak i członkowie, a nade wszystko sądy 
wieczystoksięgowe działały w zaufaniu do wcześniej praktykowanej interpretacji, zgodnie z 
którą wpłata wkładu budowlanego na podstawie umowy o budowę lokalu/segmentu i



dokonany w wykonaniu takiej umowy przydział są w pełni skuteczne i powodują powstanie 
pełnowartościowego prawa do lokalu.

Odnośnie do wspomnianej uchwały zauważyć należy, że brak jest jednak jakichkolwiek 
podstaw do uznania, że podjęcie przez Sąd Najwyższy tej uchwały może spowodować 
wsteczne uznanie nieważności przydziałów (Sąd Najwyższy nie stanowi prawa, a interpretuje 
je). Nade wszystko jednak brak podstaw do wysnucia takich wniosków z treści samej uchwały. 
Nie wynika z niej, że osobom dysponującym przydziałem w budynku posadowionym na 
dzierżawie gruncie nie przysługują żadne prawa, a zatem, że swoje lokale zajmują bez 
podstawy prawnej. Wręcz przeciwnie. Uzasadnienie prowadzi do wniosku, że przydział takiego 
lokalu/segmentu powoduje powstanie ekspektatywy, która jest prawem zbywalnym i 
dziedzicznym, zaś powstanie pełnego prawa własnościowego wymaga spełnienia dodatkowej 
przesłanki w postaci nabycia własności (użytkowania wieczystego) gruntu przez spółdzielnię. 
Uchwała nie prowadzi również do uznania, że wydane przydziały na lokale są nieważne. Są to 
dokumenty pełnowartościowe, których skutek (powstanie prawa do lokalu), nastąpi w chwili 
nabycia przez spółdzielnię praw do gruntów.

W tym miejscu należy przytoczyć fragment uzasadnienia, odnoszący się wprawdzie do prawa 
lokatorskiego, jednak tym bardziej znajdujący zastosowanie do prawa własnościowego,, (...) w 
wyniku takiego przydziału i po zamieszkaniu uprawnionego członka w lokalu spółdzielczym 
doszło do ukształtowania się między tymi podmiotami stosunku obligacyjnego, związanego z 
posiadaniem określonego lokalu i odpowiadającego treściowo spółdzielczemu lokatorskiemu 
prawu do lokalu".

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie skutków dokonania przydziału prawa (czy to 
lokatorskiego, czy to własnościowego) jest zatem jednoznaczne. W wyniku takiego przydziału 
powstaje co najmniej prawo obligacyjne, o treści odpowiadającej prawu właściwemu. Nie 
sposób odmówić przy tym zastosowania powyższego stwierdzenia Sądu Najwyższego do 
prawa własnościowego w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy odniósł je do prawa lokatorskiego, ze 
swej istoty słabszego od prawa własnościowego. Ostatecznym potwierdzeniem charakteru 
prawnego ekspektatywy opisanej przez Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale jest 
fragment uzasadnienia, w którym czytamy uzyskane tymczasowe prawo podmiotowe jest 
zbywalne i dziedziczne. Jak widać zatem, Sąd Najwyższy traktuje ekspektatywę spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu/segmentu jako prawo rzeczowe (nie tylko obligacyjne), 
odpowiadające treści spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z tym zastrzeżeniem, że 
jako pełne prawo powstanie po spełnieniu ostatniego warunku, a zatem nabyciu prawa do 
gruntu przez spółdzielnię.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego 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).
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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 

^ o  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 pozwanemu 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.

Wobec powyższego, wszelkie twierdzenia pozwanych o braku skuteczności ustanowienia 
przydziału oraz ewentualnej nieważności zawartej umowy są bezprzedmiotowe. W związku 
zaś z przysługującą pozwanym ekspektatywą, Spółdzielnia ma prawo żądać od nich należności 
z tytułu opłat eksploatacyjnych i dochodzić konieczności ich regulowania.

Słuszność powyższej argumentacji potwierdzona została w szeregu kolejnych orzeczeń 
(wymienionych i załączonych do niniejszego pisma -  jak poniżej)

-  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013, III CZP 104/12 -  Załącznik nr 1
-  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1485/14 - 

Załącznik nr 2
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 2587/16 - 

Załącznik nr 3
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V Ca 883/17 - 

Załącznik nr 4
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 3614/15 - 

Załącznik nr 5
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, XXVII Ca 37/16 -  

Załącznik nr 6
-  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku, V Ca 3322/15 -  

Załącznik nr 7
-  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 26 kwietnia 

2018 roku, II C 2958/15 -  Załącznik nr 8

W świetle powyższego należy zauważyć, że pozwani nie mogą uchylać się od wnoszenia opłat 
na rzecz Spółdzielni, podczas gdy nie dość, że zamieszkując w segmencie generują koszty, które 
finalnie ponosi Spółdzielnia, to bezsprzecznie dysponują prawem zgodnie z nabytym 
przydziałem.

Jedno z najnowszych orzeczeń to Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydziału 
Cywilnego Odwoławczego, z dnia 10 marca 2021 r., V Ca 1526/20 -  Załącznik nr 9 który 
również potwierdza opisaną tu linię orzeczniczą sądu. Sąd Okręgowy we wskazanym tu
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orzeczeniu nie miał żadnych wątpliwości co do obowiązku ponoszenia opłat przez pozwanych 
w analogicznej sytuacji prawnej w jakiej znajduje się pozwany.

Powyższe oznacza, że można mówić o utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Okręgowego w 
Warszawie, który nie ma wątpliwości odnośnie do podstawy prawnej pobierania przez 
Spółdzielnię opłat na zasadach spółdzielczych od osób, które dysponują ekspektatywą prawa 
odrębnej własności domu.

Podsumowując należy stwierdzić, że 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 
pozwanych 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.

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
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dzierżawy. Powyższe nie budzi najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i jednoznacznych 
wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa i judykatury.

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 bow iem -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 wierzytelnościi, 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).

Jak widać, okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczywistym 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 budynek zasiedlony przez pozwanych. 
Okoliczność braku po stronie Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś 
żadnego znaczenia.

3. Kwestia dotycząca uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntu -  działania 
podejmowane przez Spółdzielnie

Spółdzielnia czyni starania celem uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym 
zbudowany jest segment pozwanych. Starania te napotykają jednakże na przeszkody, 
związane z uzależnieniem przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu od 
uregulowania przez Spółdzielnię rzekomego zadłużenia Spółdzielni wobec m. st. Warszawy, 
tytułem zapłaty czynszu dzierżawnego. Spółdzielnia, wbrew stanowisku m. st. Warszawy, nie



jest dłużnikiem z tytułu czynszu dzierżawnego. Powyższe nie zostało stwierdzone przez żaden 
sąd powszechny, a wynika wyłącznie ze stanowiska prezentowanego przez m. st. Warszawę. 
Spółdzielnia reguluje opłaty wynikające ze stawki czynszu dzierżawnego, wynikające z łączącej 
strony Umowy Dzierżawy z dnia 02.10.1997 roku. W 2008 roku m. st. Warszawa zawiadomiło 
Spółdzielnie o podwyższeniu stawki czynszu dzierżawnego (o 500%) , jednak zmiana ta nie 
została dokonana w sposób przewidziany umową, bądź też przepisami prawa. Vl 
konsekwencji Spółdzielnia odmówiła (i nadal odmawia) zapłaty jakichkolwiek kwot z 
powyższego tytułu, gdyż brak jest podstawy prawnej, jak i umownej, które wskazywałyby na 
ich zasadność. Nie zważając na powyższe m. st. Warszawa wytoczyło już trzy powództwa o 
zapłatę podwyższonej stawki czynszu dzierżawnego, jednak wszystkie te sprawy są w toku i w 
żadnej z nich nie zostało wydane rozstrzygnięcie nawet na etapie sądu pierwszej instancji. W 
konsekwencji, w ocenie Spółdzielni roszczenia, z żądaniem zapłaty których zwraca się do 
Spółdzielni m. st. Warszawa mają charakter roszczeń spornych, jednak dalece 
nieuprawnionym jest twierdzenie, że mają one charakter zadłużenia. Niezależnie od 
powyższego, powołując się na jednostronnie dokonane wypowiedzenie warunków umowy 
dzierżawy m. st. Warszawa odmawia ustanowienia na rzecz Spółdzielni użytkowania 
wieczystego, co w konsekwencji powoduje, że bez regulacji stanu prawnego nieruchomości 
Spółdzielnia nie może wywiązać się ze zobowiązań wobec finansujących budowę 
segmentów m. in. przy ul. Lanciego.

Celem wykazania powyższego, niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania 
strony powodowej -  Marka Pykało, zgodnie z wnioskiem z petitum niniejszego pisma oraz 
przeprowadzenie dowodu z protokołu rozprawy zawierającej przesłuchanie świadka -  
Radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Antoniego Pomianowskiego, zgodnie z wnioskiem 
z petitum niniejszego pisma. Wskazuje, że Antoni Pomianowski w poprzedniej kadencji był 
zastępcą burmistrza dzielnicy Ursynów w omawianym tu zakresie. Nie ulega więc wątpliwości, 
że Antoni Pomianowski jak również Prezes Zarządu -  Marek Pykało, będą mieli najlepszą 
wiedzę w zakresie działań podejmowanych przez Spółdzielnię zmierzających do podpisania z 
m.st. Warszawą umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu, na którym 
posadowiony jest Segment.

-  Protokół rozprawy -  sygn. akt II C 686/20 -  Załącznik nr 10

Odnosząc natomiast do komentowanego przez pozwanego wyroku w sprawie II C 33/19 
wskazać należy, że wyrok ten nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla merytorycznego 
rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Wyrok ten świadczy wyłącznie o podejmowanych 
działaniach w celu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu. Niezależnie od powyższego 
nie wpływa on w jakimkolwiek zakresie na obowiązek uiszczania stosownych opłat przez 
pozwanego za zajmowany segment na podstawie art. 4 u.s.m., o czym mowa powyżej. 
Przedstawiona w niniejszym piśmie procesowym argumentacja nie budzi wątpliwości co do 
zasadności obciążania pozwanego opłatami za utrzymanie i eksploatację nieruchomości na 
której znajduje się segment pozwanego. Faktem jest, jak to zostało wskazane powyżej, że 
segment pozwanego znajduje się na dzierżawionym gruncie, został on wybudowany w reżimie 
spółdzielczym i to Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości do dnia dzisiejszego jest 
uprawniona do pobierania stosownych opłat za utrzymanie nieruchomości pozwanego. 
Niemniej, Spółdzielnia wyjaśnia, że w dalszym ciągu będzie dążyć do ustanowienia na jej rzecz 
prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości na której posadowiony jest segment
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pozwanego, w tym będzie wyczerpywała wszelkie możliwe prawnie działania (jak widać 
spółdzielcy de facto wykorzystują zmagania wielu warszawskich spółdzielni i problem 
nieuregulowania sytuacji związanej z gruntem i na wszelkie sposoby próbują zdjąć z siebie 
podstawowy obowiązek uiszczania opłat).

W tym miejscu należy odnieść się do twierdzeń pozwanych, z których wynika, że członkowie 
■ Spółdzielnia obecni na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku za namową jej zarządu 
zadecydowali, że są przeciwni ustanowieniu użytkowania wieczystego na nieruchomości, na 
których został wzniesiony m.in. segment zajmowany przez pozwanych. Takie sfromułowania 
wprowadza jedynie tut. Sąd w błąd. Lektura załączonego przez pozwanych dokumentu 
jednoznacznie wskazuje, że ówczesny członek Zarządu odpowiedzialny za kwestie 
organizacyjno-prawne, Pan Grzegorz Janas -  również członek SMPM, podczas obrad WZ 
przedstawił obiektywnie zgromadzonym członkom sytuację procesową Spółdzielni w sporze z 
m. st. Warszawa, jak również konsekwencje prawne i finansowe, które mogły wynikać z 
podjęcia przez WZ zaproponowanej przez pozwanego uchwały. Z kolei wniosek o 
niepodejmowanie uchwał, jak wynika z protokołu obrad WZ, złożony został nie przez członka 
Zarządu, ale przez jednego z członków Spółdzielni, a poparła go w tym zakresie inna z członków 
Spółdzielni. W tym miejscu wskazuje, że Zarząd Spółdzielni nie ma wpływu na sposób 
rozpoznania poszczególnych uchwał przez najwyższy organ Spółdzielni.

4. Odniesienie się do kwestii przydziału domu jednorodzinnego.

Wbrew stanowisku prezentowanemu przez pozwanych nie można twierdzić, że przydział doku 
jednorodzinnego jest nieważny. Wskazać bowiem należy, że cytowany przez pozwanych wyrok 
SN ws V CSK 676/03 został wydany w zgoła odmiennych okolicznościach o dotyczy kwestii 
możliwości ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które ma zupełnie 
odmienny charakter niż uzyskana dzięki przydziałowi ekspektatywa do spółdzielczego prawa 
do domu jednorodzinnego. Oczywistym tym samym jest, że Spółdzielnia, nie posiadając 
uregulowanego prawa do nieruchomości, na której postawiła domy jednorodzinne w 
zabudowie szeregowej, nie mogła tym samym ustanowić na rzecz finansujących 
własnościowych praw spółdzielczych i tego nie uczyniła. Tym samym działania Spółdzielni nie 
są sprzeczne z cytowaną przez pozwanego tezą wyroku ws III CZP 104/2. Przeniosła jednak na 
rzecz pozwanych użytkowanie domu jednorodzinnego wraz z którym pozwani zobowiązali się 
do uiszczenia wszelkich opłat eksploatacyjnych z nim związanych. Segment ten, jako część 
mienia Spółdzielni w dalszym ciągu pozostaje w zarządzaniu Spółdzielni i do czasu 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości, zapewne tak zostanie.

5. Odniesienie się do Wyroku z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie V Ca 275/19

Spółdzielnia wskazuje, iż wyrok V Ca 275/19 nie ma wpływu na niniejsze postępowanie. Należy 
jednak wskazać, iż w sprawie, w której orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, dnia 04 lipca 2016 
r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wyrokiem wstępnym i częściowym z 
dnia 04 lipca 2016 r. uznał za usprawiedliwione co do samej zasady roszczenie Spółdzielni. Sąd 
Okręgowy w Warszawie powołał się jednak na art. 5 KC, co zdaniem Spółdzielni analogicznie 
jak w wyroku w sprawie o sygnaturze akt V Ca 1771/19, o czym mowa szerzej w ust. 2
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niniejszego pisma. Powołanie się przez Sąd Okręgowy w Warszawie na art. 5 KC jest rażącym 
naruszeniem tego przepisu i niewłaściwym zastosowaniem tego przepisu, tak jak w wyroku w 
sprawie V Ca 1771/19. Należy w tym miejscu wskazać, iż stanowisko to zostało powielone w 
tej sprawie zapewne ze względu na to, iż sprawę tą rozpoznawał ten w części ten sam skład, 
co sprawę V Ca 1771/19, co miało niewątpliwie wpływ na wydanie podobnego wyroku.

Obecnie, po uchyleniu wyroku I instancji, postępowanie w niniejszej sprawie toczy się przed 
Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa pod sygnaturą akt II C 2534/20 i nie zostało ono 
zakończone.

6. Odniesienie się do załączonego przez pozwanego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 
w sprawie o sygn. akt V Ca 1771/19.

Odnosząc się z kolei do wydanego przez Sąd wyroku w spawie pod sygn. akt V Ca 1771/19 z 
dnia 27 listopada 2019 roku wskazać należy, że wyrokiem tym w sposób całkowicie 
niezrozumiały dla powoda Sąd Okręgowy zmienił zasądzający wyrok I instancji i oddalił 
powództwo w całości opierając się przy tym na art. 5 kc i zasadach współżycia społecznego. 
Jest to pierwszy wyrok, który na powyżej podstawie, bez gruntownej analizy materiału 
dowodowego rozsądza w podobny sposób o dochodzonym przez powoda roszczeniu. Do tej 
pory w zasadzie wszystkie składy orzekające w podobnych sprawach nie miały w tej kwestii 
wątpliwości co do zasady naliczania przez Spółdzielnie opłat. Powodowa Spółdzielnia 
powyższy wyrok kwestionuje w całości, jednakże z uwagi na brak możliwości złożenia skargi 
kasacyjnej (zbyt niska wartość przedmiotu zaskarżenia) w dniu 20 lutego 2020 roku złożyła do 
Prokuratury Generalnej wniosek i wniesienie w niniejszej sprawie skargi nadzwyczajnej 
powołując się na rażące naruszenie prawa przez Sąd Okręgowy, polegające na:
a) naruszeniu art. 365 § 1 kpc poprzez dokonanie rozbieżnej oceny przysługiwania 
powodowi roszczenia pozwem, którego zasadność w niezmienionych okolicznościach została 
już prawomocnie ustalona;
b) naruszenie art. 5 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i niewskazanie, która z 
zasad współżycia społecznego jest rzekomo sprzeczna żądaniem Spółdzielni o dokonywanie 
opłat z tytułu eksploatacji jej mienia, jak również samo przyjęcie że żądanie zapłaty opłat 
eksploatacyjnych w ogóle jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w szczególności 
mając na uwadze fakt, że do powyższego uprawnia Spółdzielnie przepis rangi ustawowej;
c) naruszenie art. 4 USM poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że Spółdzielnia 
winna w odrębny sposób ewidencjonować poniesione przez nią koszty w sytuacji, gdy 
powyższy sposób wprost wynika z przepisów ustawy i został poparty przeprowadzonym w 
sprawie dowodem z opinii biegłego.
Wydane w ww. sprawie orzeczenie (z dnia 27 listopada 2019 roku) ma charakter wysoce 
szkodliwy i w sposób ewidentny i rażący narusza prawo. Co więcej, fakt jego wydania narusza 
zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 
społecznej. W istocie bowiem, wykonanie powyższego wyroku doprowadziło do 
pokrzywdzenia osób fizycznych, mieszkańców Spółdzielni, którzy zmuszeni zostali do 
poniesienia kosztów eksploatacji za okres objęty powództwem, w miejsce p. Sarata. Tym 
samym pozwani, również w niniejszej sprawie, w sposób nieuzasadniony prawnie i wynikający 
z błędnego orzeczenia sądu, uzyskali wzbogacenie kosztem swoich sąsiadów.
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Na dowód powyższego w załączeniu składam kopie złożonego wniosku o wniesienie skargi 
nadzwyczajnej

7. Odniesienie się do Postanowienia w spr I CNP 13/22

Postanowienie to wydane zostało w ramach badania spełnienia wymogów formalnych skargi 
' o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nie ma zatem żadnego 

znaczenia dla niniejszego postępowania.

8. Obowiązek zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomością.

Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek zarządzania nieruchomością, na której znajduje się 
segment pozwanego. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w stosunku do tego gruntu prawo 
rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego stanu rzeczy. 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 są 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).



Jak widać, okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczywistym do gruntu, na 
którym posadowiony jest segment pozwanego, nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w 
stosunku do pozwanego. 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, n i 
której posadowiony jest budynek zasiedlony przez pozwanego. Okoliczność braku po stronie 
Spółdzielni uprawnienia o charakterze rzeczowym nie ma zaś żadnego znaczenia.

Należy zwrócić uwagę, że w art. 1 ust. 3 u.s.m. mowa jest o mieniu spółdzielni nabytym na 
podstawie ustawy [u.s.m.] mieniu jej członków. Wszelkie próby maipulacji treścią ww. 
przepisu poprzez wskazywanie, że Spółdzielnia na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m. ma obowiązek 
zarządzać wyłącznie mieniem, które sama nabyła należy uznać za niedopuszczalne. Z treści 
ww. przepisu wyraźnie bowiem wynika, że stwierdzenie nabycie -  odnosi się wyłącznie do 
członków spółdzielni, nie zaś do samej Spółdzielni. Tym samym, należy wskazać, że grunt 
dzierżawiony przez Spółdzielnię stanowi jej mienie, bowiem jest innym prawem majątkowym 
w rozumieniu art. 44 k.c. Spółdzielnia zaś ww. mieniem zarządza i ponosi z tego tytułu 
konkretne koszty, w których pozwany, jako jej członek zobowiązany jest uczestniczyć.

Należy w tym miejscu podkreślić, że wbrew twierdzeniom pozwanego przepisy ustawy o 
własności lokali nie mają żadnego zastosowania. Nieruchomość pozwanego znajduje się w 
reżimie spółdzielczym, nie ma obowiązku zawierania umowy o zarządzanie z jakimkolwiek 
podmiotem

9. Wnioski o powołanie biegłych sądowych

Zwrócić należy uwagę, że wobec dalszego kwestionowania przez pozwanych naliczeń 
Spółdzielni, celem rzetelnego rozpoznania niniejszej sprawy, niezbędnym jest 
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego -  zgodnie z wnioskiem dowodowym złożonym już 
w pozwie inicjującym postępowanie. Spółdzielnia podtrzymuje swój wniosek, aby dowód ten 
sporządził biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie -  Krzysztof Nader (ul. Szkolna 
26, Michałowice (05-816), który posiada rozległą wiedzę w zakresie rachunkowości w 
spółdzielniach i którego opinie wielokrotnie stanowiły istotną podstawę faktyczną orzeczeń 
Sądów I i II instancji, niekwestionowaną przez te Sądy.

Jeśli tut. Sąd nie przychyli się do tego wniosku, wskazuję, aby dowód ten został 
przeprowadzony przez biegłego sądowego z listy prowadzonej przez Prezesa SO w Warszawie, 
z wyłączeniem biegłej Gabrieli Rudnickiej-Was, której profesjonalizm i rzetelność w zakresie 
sporządzonych opinii kwestionuje Spółdzielnia. Powódka kategorycznie wnosi o oddalenie 
wniosku pozwanych o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej sądowej Rudnickiej-Wąs i 
oparcie rozstrzygnięcia na tej opinii.

W sprawach, w których stroną jest powodowa Spółdzielnia biegła Gabriela Rudnicka-Wąs 
przekracza posiadane uprawnienia, a w sporządzonych przez siebie opiniach dokonuje analizy 
wybranych dokumentów i dokonuje szereg stronniczych stwierdzeń, stawiając wnioski, do 
których uprawniony jest jedynie Sąd. Biegła bowiem nie posiada kompetencji, by móc odnieść 
się do kwestii prawnych związanych z podstawą prawną dochodzonego powództwa.
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Dodatkowo, zdaniem powoda biegła nie jest osobą obiektywną w sprawach prowadzonych z 
udziałem Spółdzielni. Zaznaczam, iż opinia sporządzana przez biegłą Gabriele Rudnicką-Wąs 
będzie przez powódkę kwestionowana, ponieważ w innych postępowaniach sądowych nie 
trudno odnieść wrażenia, iż biegła jest nieobiektywna. W jednej ze spraw zostało ujawnione, 
iż kontaktuje się drogą mailową z jednym z mieszkańców domu szeregowego przy ul. Lanciego 
9. Zdaniem powódki takie zachowanie jest niedopuszczalne i budzi wątpliwości co do tego, iż 
opinia biegłej będzie sporządzona w sposób obiektywny i fachowy, bez jakichkolwiek 
uprzedzeń.

- Pismo procesowe powódki w sprawie II C 3310/17 r. wraz z postanowieniem sądu z
dnia 17 września 2019 r. oraz postanowieniem sądu z dnia 27 maja 2020 r.

Wobec popełnionych błędów i stronniczych opinii, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłej 
Rudnickiej-Wąs i oparcie rozstrzygnięcia na tej opinii byłoby niedopuszczalne.

Jednocześnie powódka wskazuje, że zgodnie z praktyka sądów, wszelkie dokumenty 
źródłowe, które stanowiły podstawę sporządzonych planów gospodarczych, z uwagi na ich 
ilość, zostaną udostępnione biegłemu bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia 
zapewnia, że o terminie powyższego spotkania zostanie również powiadomiony pozwany, 
który, o ile będzie miał taką wole, wziąć w nim udział.

10. Opłaty dochodzone niniejszym postępowaniem

Z treści art. 4 ust 41 usm wynika, że ustalenie wysokości opłat opiera się o kalkulację. 
Wnoszenie opłat na poczet kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowi bowiem formę gromadzenia środków przez spółdzielnię na przyszłe planowane 
wydatki. Członkowie wyposażają w ten sposób spółdzielnię w majątek potrzebny na 
sfinansowanie jej przyszłej działalności. Wynika stąd, że opłaty są gromadzone przez 
spółdzielnię przede wszystkim na poczet przyszłych wydatków na dany cel. Wysokość opłat 
eksploatacyjnych wynika z rocznych planów gospodarczych spółdzielni, które ustala rada 
nadzorcza. W praktyce ustalenie wysokości kosztów i ich rozdział między członków w formie 
stawek opłat eksploatacyjnych następuje z góry na podstawie preliminarza wydatków. 
Przyszłe wydatki planuje się zgodnie z założeniami rocznego planu rzeczowo-finansowego 
uchwalanego przez radę nadzorczą. Na podstawie planowanych robót i ich wyceny rozdziela 
się wydatki między członków. Wnosząc opłaty, finansują w ten sposób przyszłe wydatki, które 
następują w trakcie roku, a po zakończeniu roku gospodarczego dokonuje się rozliczenia 
wpływów i wydatków (por. L. Myczkowski, Spółdzielnie mieszkaniowe, s. 105). Jak wyjaśniono 
w orzecznictwie (por. uchw. SN z 5.12.1991 r., III CZP 127/91, OSNCP 1992, Nr 6, poz. 105), 
przyjęte w planach gospodarczo-finansowych miesięczne stawki, oszacowane na podstawie 
zakresu planowanych robót i ich kosztów oraz powierzchni lokali zajmowanych przez 
członków, mają charakter zaliczek na poczet partycypacji członków w kosztach utrzymania 
spółdzielni, które podlegają ostatecznemu rozliczeniu po zamknięciu okresu gospodarczego.

Wysokość stawek opłat eksploatacyjnych, ustalona w uchwale Rady Nadzorczej na 2019 r., na 
2020 r., będącej podstawą obciążeń pozwanego dochodzonych niniejszym postępowaniem,

15



nigdy nie została przez pozwanego zakwestionowana. Kwestionowanie ustalonych uchwałą na 
2019 rok, 2020 rok (bo do tych uchwał należy się odnosić) wysokości opłat nie ma znaczenia 
dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Podstawą ustalenia stawek w uchwale na dany 
rok jest wynik finansowy Spółdzielni (o czym mowa w dalszej części uzasadnienia pisma).

Dochodzone przez Spółdzielnię opłaty związane są z utrzymaniem nieruchomości wspólnej)) 
których obowiązek ponoszenia, zgodnie z przysługującym udziałem w nieruchomości 
wspólnej, obciąża pozwanych. Bezsprzecznym jest bowiem to, że Spółdzielnia ponosi koszty 
związane z dzierżawą gruntu, podatkiem od nieruchomości, wywozem śmieci, przeglądami 
budowalnymi, utrzymaniem i zapewnieniem porządku na drogach dojazdowych do posesji 
pozwanego, czy też związane z odśnieżaniem dróg dojazdowych. Wszystkich tych kosztów 
pozwany nie ponosi osobiście, a zatem skoro czerpie on korzyści z nieruchomości wspólnej, tj. 
np. możliwości dojazdu do budynku, winien jest on również ponosić koszty związane z 
utrzymaniem tej części nieruchomości wspólnej, z której korzysta.

Tym samym, pozwany błędnie wskazuje jakoby miał ponosić on wszelkie wydatki związane z 
utrzymaniem segmentu, który zajmuje. Powódka jedynie dla przykładu przedłożyła do 
niniejszego pisma umowę ubezpieczenia mienia Spółdzielni, w tym również nieruchomości na 
której posadowiony jest segment pozwanego -  Załącznik nr 12, oraz deklarację o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której posadowiony 
jest segment pozwanego, przykładową fakturę Veolia Energia Warszawa S.A. za dostarczenie 
energii cieplnej pozwanemu, na okoliczność potwierdzenia, że Spółdzielnia administruje 
nieruchomością w sposób prawidłowy i dokonuje na jej rzecz (wbrew twierdzeniom 
pozwanego) stosownych nakładów finansowych, dostarczając pozwanemu chociażby energię 
cieplną, czy zapewniając wywóz odpadów komunalnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że:

1. Spółdzielnia jest zobowiązana do administrowania nieruchomością, na której 
posadowiony jest segment pozwanych na podstawie art. 1 ust. 3 Ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem budynki posadowione na dzierżawionej przez 
nią nieruchomości stanowią jej mienie w rozumieniu art. 44 k.c.;

2. Spółdzielnia jest uprawniona do pobierania opłat od pozwanych na podstawie art. 4 
u.s.m. w oparciu o takie same zasady, jak w stosunku do osób, którym przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/segmentu;

3. Przydział segmentu zajmowanego przez pozwanych był ważny. Pełny skutek uzyska 
jednak dopiero z momentem przeniesienia własności nieruchomości/ustanowienia 
użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni (na chwilę obecną, pozwani dysponują 
ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu -  uchwała SN z 24 
maja 2013 r.);

4. Opłaty z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych są pobierane w sposób zaliczkowy, 
tj. „z góry" do określonego dnia miesiąca, zaś różnica pomiędzy zaliczkami należnymi a 
kosztami rzeczywistymi nie jest członkom zwracana, ponieważ zgodnie z art. 6 u.s.m. 
stanowi bilans otwarcia kolejnego roku;
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5. Bez względu na powyższe, powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu z opinii 
biegłego sądowego dysponującego wiadomościami specjalnymi w zakresie rozliczeń 
opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych na okoliczność 
prawidłowości naliczenia zadłużenia obciążającego pozwanych z jednoczesnym 
ustaleniem kosztów rzeczywistych poniesionych przez powódkę w okresie objętym 
postępowaniem;

6 . Załączone przez pozwanych dokumenty do sprzeciwu nie dotyczą okresów objętych 
niniejszym postępowaniem, dlatego nie mogą stanowić dowodów w przedmiotowej 
sprawie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę, jak na wstępie.

3 | -------------------------------
adwokat
Monika Iwaniak-Jeziorowska

W załączeniu:

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013, III CZP 104/12
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku, I ACa 1485/14
3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku, V Ca 2587/16
4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku, V Ca 883/17
5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, V Ca 3614/15
6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, XXVII Ca 37/16
7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku, V Ca 3322/15
8 . Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z dnia 26 kwietnia 

2018 roku, II C 2958/15
9. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 03 lipca 2020 roku sygn. akt 

II C 382/17, utrzymany w mocy wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 
marca 2021 ws. sygn. akt V Ca 1526/20

10. Protokół rozprawy -  sygn. akt II C 686/20
11. Pismo procesowe powódki w sprawie II C 3310/17 r. wraz z postanowieniem sądu z 

dnia 17 września 2019 r. oraz postanowieniem sądu z dnia 27 maja 2020 r.
12. Umowa ubezpieczenia mienia Spółdzielni, w tym również nieruchomości na której 

posadowiony jest segment pozwanego, deklaracja o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której posadowiony 
jest segment pozwanego, przykładowych potwierdzeń zapłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przykładowej faktury z Veolia Energia Warszawa S.A. za 
dostarczenie energii cieplnej pozwanemu, przykładowej faktury za sprzątanie

13. 2 odpisy pisma wraz z załącznikami dla pozwanych.
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