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Wniosek dowodowy 
 
 
Wnoszę o wystąpienie do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów o udostępnienie 

Wysokiem Sądowi materiałów źródłowych do decyzji Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów 

245/D/00/MU z dnia 15 marca 2000. Decyzja ta podaje powierzchne całkowite, użytkowe 

oraz mieszkalne budynków wznoszonych w ramach budowy osiedla Migdałowa I. Materiały 

źródłowe zaś powinny określać między innymi powierzchnię mieszkalną mojego segmentu. 

 
 

 

uzasadnienie 
 

Uchwała 47/2001 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze (k. 31) 

określa koszt metra kwadratowego w poszczególnych budynkach. Koszt ten waha się w 

granicach od 2 429,68 zł do 2 543,55 zł. Zdawać by się mogło, że różnica jest niewielka i 

nie przekracza 5%. W rzeczywistości dotyczy innych powierzchni. O ile w budynkach 

wielorodzinnych (S2-S5) jest to cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej, to w 

budynku szeregowym (S1) dotyczy ceny metra kwadratowego powierzchni ogólnej. 

W Urzędzie Gminy uzyskałem decyzję 245/D/00/MU (załącznik 1) wraz z informacją 

(załącznik 2), iż została wydana na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

spółdzielnię Przy Metrze. Odmówiono mi jednak udostępnienia, stanowiących podstawę jej 

wydania, materiałów źródłowych (załącznik 3). Uzyskanie tych materiałów ma istotne 

znaczenie dla toczącego się procesu, gdyż podważy poprawność rozliczenia 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, pozwoli dokładnie określić powierzchnię 

mieszkalną mojego segmentu i tym samym określić rzeczywisty koszt budowy. 



Powierzchnia mieszkalna mojego budynku w przybliżeniu wynosi jedną szesnastą 

powierzchni mieszkalnej całego budynku S1. 

Biorąc za podstawę decyzję Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów 245/D/00/MU z 

dnia 15 marca 2000 okaże się, że powierzchnia mieszkalna całego budynku szeregowego, 

w którym mam segment wynosi 2066 m
2
 wobec 3112,20 m

2
 powierzchni całkowitej. 

Stosując jednolite kryteria względem budynku szeregowego i budynków wielorodzinnych 

okaże się, iż cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej budynku S1 wynosi 

według rozliczenia zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM Przy Metrze nie 2 543,55 zł, 

ale aż 3 831,58 zł. Jest to ponad 56% więcej, niż w budynkach wielorodzinnych. 

Oczywiście nie ma żadnego uzasadnienia dla tak zróżnicowanych kosztów budowy 

domów wznoszonych w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Nie ma tym bardziej, że 

pewne elementy budynków wielorodzinnych zostały całkowicie wykończone, a te same 

elementy w budynku szeregowym pozostały w stanie surowym. Chodzi tu między innymi o 

wejście do budynków, korytarze i klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych. Należy 

zaznaczyć, że różnice te nie dotyczą zakresu robót zaniechanych, czy dodatkowych. 

Już proste wyliczenie wykazuje, iż powództwo jest bezzasadne. Biorąc za podstawę 

koszt budowy osiedla określony w uchwale 47/2001 (k. 31), który wynosi 51 173 737,70 

złotych i dzieląc tę kwotę przez 26 647 m
2
, jako sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

pięciu budynków osiedla Migdałowa I (k. 32-43) otrzyma się średnią cenę metra 

kwadratowego 1 920,43 zł. Mój segment w przybliżeniu powinien zatem kosztować 

373 667,67 zł (1 920,43 * 3113,20 m
2
 / 16). 

zestawienie powierzchni 

Budynek Pow. całkowita Pow. mieszkalna Pow. usługowa Garaże 
[szt.] 

S1 3 113,20 2 066,00 0 16 

S2 2 757,60 1 919,21 0 20 

S3 2 757,60 1 919,21 0 22 

S4 10 905,90 6 690,30 0 142 

S5 7 113,60 4 222,40 594,12 48 

RAZEM 26 647,90 16 817,12 594,12 248 

Bardziej precyzyjnie można określić koszt budowy metra kwadratowego powierzchni 

mieszkalnej na osiedlu po odjęciu od kosztu całkowitego (k. 31) kosztu garaży, odjęciu 

kosztu lokali użytkowych, odjęciu ogólnych kosztów robót dodatkowych, oraz dodając 

ogólną wartość robót zaniechanych i dzieląc wynik przez powierzchnię mieszkalną. 

cena metra powierzchni mieszkalnej 

  Ilość/pow. Koszt jedn. Wartość 

Koszt całkowity osiedla     51 173 737,70 

Garaże 248 21 400,00 -5 307 200,00 

Lokale użytkowe 594,12 3 700,00 -2 198 244,00 

Roboty dodatkowe     -438 157,03 

Roboty zaniechane     490 068,22 

Pow. mieszkalna 16 817,12 2 599,74 43 720 204,89 

Na tej podstawie mnożąc koszt metra powierzchni mieszkalnej przez jedną szesnastą 

powierzchni budynku S1, dodając koszt budowy garażu, dodając wartość robót 

dodatkowych w moim segmencie, oraz odejmując wartość robót zaniechanych w moim 



segmencie (k. 50) otrzyma się rzeczywisty koszt budowy segmentu: 363 815,56 zł 

(2 599,74 * 2 066,00 / 16 + 21 400,00 + 11 889,37 – 5 165,24).                                                                                                                     

Określona w przybliżeniu na podstawie decyzji 245/D/00/MU powierzchnia mieszkalna 

mojego segmentu wynosi około 129 m
2
 (2066 / 16). Wielkość ta jest zresztą do pewnego 

stopnia zbieżna z powierzchnią p.u.m. obliczoną na podstawie uchwały 21/98 Rady 

Nadzorczej SM Przy Metrze (k. 154). Określając powierzchnię p.u.m. (k. 155-159) od 

powierzchni ogólnej należy odjąć powierzchnię garażu (16,53 m
2
), klatki schodowej (4,69 

m
2
), poddasza (50,54 m

2
), i pomieszczenia technicznego (5,08 m

2
). Powyższe wielkości 

powierzchni pobrałem z obmiaru dokonanego przez spółdzielnię (k.47). Zatem powierzchnia 

będąca podstawą do obliczenia kosztów budowy wynosi 118,16 m2
 (195,00 – 16,53 – 4,69  

– 50, 54 – 5,08). 

Podtrzymuję stanowisko mojego pełnomocnika wyrażone w sprzeciwie od nakazu 

zapłaty (k. 64-65). W czasie podpisywania ze spółdzielnią umowy 210 (k. 10-16) nie byłem 

członkiem spółdzielni. W związku z tym umowa wykluczała stosowanie wobec mnie prawa 

spółdzielczego. Takie jest też przytoczone przez mojego pełnomocnika orzecznictwo 

sądowe. Umowa 210 precyzyjnie określała cenę metra kwadratowego powierzchni parteru, 

pietra i osobno poddasza, sposób waloryzacji i nakładała na mnie obowiązek zapłacenia 

podatki VAT. Zgodnie z umową powinienem zapłacić spółdzielni niecałe 300 tysięcy złotych 

– znacznie mniej, niż wpłaciłem. 

Z ostrożności procesowej oraz dla wykazania, że nie jestem naciągaczem próbującym 

dzięki kruczkom prawnym wymigać się od słusznego żądania przestawiłem swoje 

stanowisko w kwestii „rzeczywistych kosztów budowy” mojego segmentu. W rzeczywistości 

naciągaczem jest spółdzielnia. To spółdzielnia stosując kruczki prawne, opacznie 

interpretując treść zawartej umowy, zatajając przed członkami wzrost kosztów budowy i 

przerzucając w umowach z inwestorem zastępczym koszty budowy osiedla na właścicieli 

domów szeregowych bezzasadnie domaga się ode mnie dopłaty.  
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