
Sygn. akt IV C 1181/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny

w składzie:

 Przewodniczący: S S O Tomasz Jaskłowski

 Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kowalska

Po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 r. w W a r s z a w i e

Przy udziale -

sprawy z powództwa J.S. i M.S.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) z siedzibą w W.

o 200 000,00 zł

I. Zasądza od Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W. solidarnie na rzecz J.S. 

i M.S. 75 504,23 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery zł i dwadzieścia trzy gr.) wraz 

z ustawowymi odsetkami od dnia 28 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty;

II. W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III. Koszty ustnej opinii biegłego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

IV. Zasądza od Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W. solidarnie na rzecz 

J.S. i M.S. 3 164,91 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery zł i dziewięćdziesiąt jeden gr.) 

tytułem zwrotu kosztów procesu.



UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 sierpnia 2009 roku (data prezentaty) powodowie J.S. i M.S. wnieśli 

o  zasądzenie  na  ich  rzecz  od  pozwanego  Przedsiębiorstwa  Państwowego  (...)  kwoty 200 

000,00  zł  tytułem  pokrycia  kosztów  rewitalizacji  akustycznej  budynku  stanowiącego 

własność powodów, znajdującego się w obszarze ograniczonego użytkowania dla (...)  w W. 

na  mocy rozporządzenia  Wojewody (...)   nr  50  z  dnia  7  sierpnia  2007  roku  w  sprawie 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...)  w W. oraz zasądzenie od pozwanego 

na rzecz powodów kosztów procesu (pozew-k.3-5).

Powyższe  stanowisko  powodowie  podtrzymali  a  do  końca  procesu  (pismo powodów-

k.137-139, protokół-k.140, protokół-k.295).

W  odpowiedzi  na  pozew  z  dna  3  lutego  2010  roku  (data  prezentaty)  pozwane 

Przedsiębiorstwo  Państwowe  (...)  wniosło  o  oddalenie  powództwa  w  całości  oraz  o 

zasądzenie  od  powodów  na  rzecz  pozwanego  koszów  postępowania,  w  tym  kosztów 

zastępstwa  procesowego  według  norm  przepisanych  (odpowiedź  na  pozew-k.112-115). 

Powyższe  stanowisko strona  podtrzymała  aż  do  końca  procesu  (protokół-k.140,  protokół-

k.295)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie  są  właścicielami  nieruchomości,  położonej  w  W.  przy  ul.  (...)   o 

powierzchni 9 a 88 m2, oznaczona jako działka nr (...) obręb (...) dla której Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr (...) .

Nieruchomość ta zabudowana jest wolnostojącym, parterowym domem mieszkalnym z 

wysokim  poddaszem  użytkowym  oraz  częściowym  podpiwniczeniem  o  powierzchni 

użytkowej 285,5m2. 

/dowód: odpis księgi wieczystej- k.100-101 opinia  techniczno-finansowa-k.102-103

akt notarialny-k.97-99/

Rozporządzeniem  Wojewody  (...)   z  dnia  7  sierpnia  2007  r.  utworzono  obszar 

ograniczonego użytkowania dla (...) . Rozporządzenie to wydane zostało w oparciu o treść art. 

135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2008.25.150 (z 

późniejszymi zmianami).

W  wyniku  zmiany  treści  art..  135  ust.  2  ustawy,  obecnie  obszar  ograniczonego 

użytkowania tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (przedtem obszar ten tworzony 

był przez wojewodę w drodze rozporządzenia).

Sejmik Województwa (...)  w dniu 20 czerwca 2011 r. podjął Uchwałę nr 76/11 w sprawie 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...)  w W. (k- 226-230).

Nieruchomość powodów znajduje się w całości w strefie Z2 hałasu.



W związku z  występowaniem w tej  strefie  poziomu hałasu powyżej  przyjętych norm 

dopuszczalnych, budynki mieszkalne powinny posiadać zabezpieczenia akustyczne zgodnie z 

obowiązującą  normą  PN-B02151-3,  która  określa  wymaganą  izolacyjność  akustyczną 

przegród  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Dla  poziomu  hałasu  dźwięku  z  powietrza 

najistotniejsza jest wymagana izolacyjność ścian zewnętrznych z oknami i stropu/dachu.

/dowód: rozporządzenie-k.6-66/

Budynek stanowiący własność powodów nie posiada zabezpieczeń zapewniających 

właściwy klimat  akustyczny.  W celu  uzyskania  właściwego  klimatu  akustycznego w tym 

budynku należy:

1. Dostosować strop/dach do normatywnej  izolacji  akustycznej  dla  strefy Z2 poprzez 

zastosowanie  wełny  mineralnej  grubości  150mm  w  systemie  dwuwarstwowym 

wentylowanym 100 + 50 mm;

2. Wymienić okna na okna dźwiękochłonne o powierzchni powyżej 2 m2;

3. Zainstalować klimatyzację budynku na parterze i na poddaszu mieszkalnym.

Łączna wartość prac jakie należy wykonać (robocizna plus materiał) wyniesie 75 504,23 

zł.

/dowód: opinia biegłego d.s. budownictwa i kosztorysowania-k.206-230/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o cytowane dokumenty,  a także na 

podstawie  dowodów  z  opinii  pisemnej  biegło  ds.  budownictwa  i  kosztorysowania  A.K. 

(k.206-230) i opinii ustnej uzupełniającej tegoż biegłego (k.303-304).

Sąd oddalił wniosek pełnomocnika pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 

akustyka,  w  oparciu  o  treść  art.  227  k.p.c.  jako,  że  dowód  z  tej  opinii  nie  miałby  dla 

rozstrzygnięcia  sprawy  istotnego  znaczenia.  Poziom  hałasu  jaki  występuje  w  obszarze 

ograniczonego użytkowania dla (...)   wynika z map akustycznych i  treści  samej  Uchwały 

Sejmiku Województwa (...)  (§ 4). Wymagania techniczne dotyczące budynków położonych w 

obszarze ograniczonego użytkowania określa również Uchwała (§ 6) i powołane przez nią 

przepisy prawa i  obowiązujące normy.  Do ustalenia zatem jakie prace należy wykonać w 

budynku  powodów  nie  ma  potrzeby  przeprowadzania  szczegółowych  pomiarów 

akustycznych dotyczących przekroczenia norm hałasu w tym budynku. Nawet bowiem gdyby 

z opinii biegłego akustyka wynikałyby jakieś różnice w stosunku do norm wynikających z 

przepisów wymienionych w Uchwale (§ 6), to i tak Sąd musiałby orzekać na podstawie norm 

wynikających z Uchwały a nie pomiarów biegłego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie  z  treścią  art.  129  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony 

środowiska Dz.U.2008.25.150 (z późniejszymi zmianami) Jeżeli w związku z ograniczeniem 

sposobu korzystania z  nieruchomości  korzystanie z  niej  lub z  jej  części  w dotychczasowy  

sposób  lub  zgodny  z  dotychczasowym  przeznaczeniem  stało  się  niemożliwe  lub  istotnie  



ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.  

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać  

odszkodowania  za  poniesioną  szkodę;  szkoda  obejmuje  również  zmniejszenie  wartości  

nieruchomości.

Natomiast  z  art.  136  ust.  3  ustawy  wynika,  że  w  razie  określenia  na  obszarze  

ograniczonego  użytkowania  wymagań  technicznych  dotyczących  budynków,  to  szkodą,  o  

której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań  

przez  istniejące  budynki,  nawet  w  przypadku  braku  obowiązku  podjęcia  działań  w  tym  

zakresie.

Należy  podkreślić,  iż  roszczenie  o  zasądzenie  kosztów  potrzebnych  do  rewitalizacji 

akustycznej  budynku  na  podstawie  art.  129  ust.  2  i  art.  136  ust.  3  PrOchrŚr  nie  jest 

uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów. Zob. wyrok s.apel. w Poznaniu 2008-

04-10 I ACa 2/08.

W niniejszej  sprawie  w celu  uzyskania  właściwego klimatu  akustycznego w budynku 

stanowiącym własność powodów należy dokonać prac remontowych o wartości 75 504,23 zł. 

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy uznał roszczenie powodów za zasadne do 

kwoty 75 504,23 zł.

Oznacza  to,  że  powodowie  wygrali  sprawę  w  38  %.  Powodowie  ponieśli  koszty 

procesu w wysokości 4 202,40 zł (opinie biegłego) + 10 000,00 zł (wpis) razem 14 202,40 zł. 

Powinni  oni  zatem  otrzymać  zwrot  14 202,40  zł  x  38  %  =  5 396,91  zł.  Pozwane 

Przedsiębiorstwo  wygrało  proces  w  62  %.  Powinno  zatem  otrzymać  zwrot  kosztów  w 

wysokości 3 600 zł (koszty zastępstwa procesowego) x 62 % = 2 232,00 zł. Po potrąceniu Sąd 

zasądził zatem od Powodów na rzecz Pozwanego kwotę 3 164,91 zł (5 396,91 zł - 2 232,00 

zł)

Nieuiszczone  koszty  procesu  w  kwocie  127,88  zł  w  postaci  ustnej  uzupełniającej 

opinii biegłego, Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa (pkt. III wyroku).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w wyroku.


