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Podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w druku SpN przesłanym do Sądu 
Rejonowego w dniu 26 września 2006 określając pozew jest bezzasadny i wnosząc o 
dołączenie akt sprawy IIC 856/01 wniesionej przeciw mnie przez SM Przy Metrze. 

W dniu 23 sierpnia 1997 zawarłem ze Spółdzielnią „Przy Metrze” umowę o 
wybudowanie domu w zabudowie szeregowej i przeniesienie na mnie własności 
wybudowanego domu w terminie 4 miesięcy od daty zakończenia inwestycji (załącznik nr 
1 do druku SpN). Pomimo upływu 7 lat SM „Przy Metrze” uchyla się od dokonania 
przewłaszczenia i żąda ode mnie między innymi wpłat na fundusz remontowy i tak zwaną 
eksploatację podstawową (głównie pensje zarządu i pracowników), których to opłat nie 
ponosiłbym, gdyby spółdzielnia wywiązała się z postanowień umowy. Co miesiąc wpłacam 
spółdzielni wyliczoną kwotę na: koszty centralnego ogrzewania, zimną i ciepłą wodę, 
wywóz śmieci, energię oświetlenia osiedla, podatek od nieruchomości, podatek gruntowy 
oraz stanowisko postojowe w bloku Lanciego 7b. 

Zarówno ja, jak i moi sąsiedzi kilkakrotnie występowaliśmy do SM „Przy Metrze” z 
żądaniem wywiązania się z umowy (załączniki nr 1 i 2) i dokonanie przewłaszczenia 
segmentów. Niestety bez rezultatu. Od siedmiu lat spółdzielnia nie robi nic, aby przejąć w 
użytkowanie wieczyste gruntu, na których stoi mój dom. Na moje zapytania kierowane do 
urzędu gminy Warszawa-Ursynów (załącznik nr 3) dwukrotnie poinformowano mnie 
(załącznik nr 4 i 5), iż warunkiem przewłaszczenia mojego domu jest przekazanie 
spółdzielni gruntu w użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia zaś nie wykazuje w tej sprawie 
żadnej aktywności. 

W opinii biegłej Barbary Natowskiej – Bieniuk z satysfakcją zauważyłem 
uwzględnienie braku wykonywania usług porządkowych, jednak do ekspertyzy zgłaszam 
następujące uwagi: 

� nie uwzględnia postanowień § 7 umowy zawartej 28 sierpnia 1997 zobowiązującej 
spółdzielnię do dokonania przeniesienia na członków własności przydzielonych 
domów wraz z prawami do działek, 
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� nie uwzględniła braku ogrzewania w garażu do maja 2002, 

� nie uwzględniła braku ogrzewania na poddaszu, 

� nie uwzględnia zawyżonej - zamówionej dla mojego domu - mocy cieplnej do 
ogrzewania pomieszczeń (załączniki 6-11), 

� jest sprzeczna z opinią biegłej Stefanii Paszowskiej-Figut z dnia 9 stycznia 2003 
wydanej w sprawie IIC 856/01 kwestionującą zasadność naliczania przez 
spółdzielnię funduszu remontowego, 

� jest sprzeczna z własną opinią biegłej Barbary Natowskiej – Zieniuk z 14 maja 
2005 wydanej w sprawie IIC 856/01 kwestionującą zasadność naliczania przez 
spółdzielnię funduszu remontowego, 

� jest sprzeczna z opinią biegłej Ewy Sobańskiej z dnia 31 maja 2005 wydanej w 
sprawie IIC 66/03 kwestionującą zasadność naliczania przez spółdzielnię 
funduszu remontowego (opinia w aktach sprawy IIC 856/01), 

Zawierając za spółdzielnią umowę w 1997 roku nie przewidywałem płacenia do 
końca życia haraczu na utrzymanie spółdzielczej biurokracji oraz składki na 
kilkunastotysięczne pensje członków zarządu spółdzielni. Okolicznością, która skłoniła 
mnie do wbudowania domu przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” było 
zagwarantowanie przez umowę przewłaszczenia w określonym terminie. Gdyby 
spółdzielnia dokonała przewłaszczenia zgodnie z postanowieniami umowy sam 
administrowałbym swoim domem płacąc jedynie podatki, należności dostawcom 
zewnętrznym i uczestnicząc w utrzymaniu wspólnych urządzeń technicznych. Nie 
płaciłbym spółdzielni naliczanej z metra kwadratowego eksploatacji podstawowej i 
funduszu remontowego. 

Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że „wszyscy są wobec 
prawa równi”. Proszę Wysoki Sąd, aby respektując postanowienia legalnie zawartej w 
19987 roku umowy pomiędzy mną i spółdzielnią Przy Metrze oddalił pozew. 

Powołuję się na artykuł 5 kodeksu cywilnego: Nie można czynić ze swego prawa 
użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie 
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Z pewnością nie można 
uznać za zgodne z zasadami współżycia społecznego uchylanie się przez spółdzielnię od 
dokonania przewłaszczenia, które zostało zagwarantowane w umowie z 1997 roku. 

 
 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 
 
W załączeniu: 
1. pismo do Rady Nadzorczem SM Przy metrze z 25-10-2000 
2. pismo Rady domu Lanciego 9 do 9s do Zarządu SM Przy Metrze z 26-01-2004 
3. moje pismo z 29-11-2006 do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów 
4. pismo Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów z 08-03-2002 
5. pismo Urzędu Mista Stołecznego Warszawy z dnia 01-12-2006 
6. rozliczenie ciepła z 27-06-2002 
7. rozliczenie ciepła z 11-06-2003 
8. rozliczenie ciepła z 18-06-2004 
9. rozliczenie ciepła z 24-05-2006 
10. rozliczenie ciepła z 25-05-2006 
11. rozliczenie ciepła z 25-05-2007 

 


