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WNIOSEK DOWODOWY 

 

Podtrzymuję swoje stanowisko, iż pozew nie znajduje podstawy prawnej, na dowód czego 
załączam pismo Urzędu Miast Stołecznego Warszawy z dnia 04 czerwca 2013 stwierdzające, iż 
właścicielem gruntu na którym znajduje się mój dom jest m. st. Warszawa. 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze jest jedynie zwykłym dzierżawcą tej działki (nie 

mylić z użytkowanie wieczystym). Właścicielem budynku, w którym mieszkam jest miasto 
stołeczne Warszawa – właściciel gruntu, bowiem zgodnie z Art. 48 kodeksu cywilnego: 

• Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w 

szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i 

inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

Budynek mógłby stanowić osobną własność jedynie w przypadku, gdyby grunt na którym 

został posadowiony (Art. 235 ust. 1 kc) był przedmiotem użytkowania wieczystego: 

• Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez wieczystego użytkownika 

stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty 

użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w 

użytkowanie wieczyste. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 1 ust. 5) nie daje 

spółdzielni podstaw do zarządzania budynkiem, jeżeli nie jest on własnością spółdzielni: 

• Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia, lub mienia jej 

członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej 

nieruchomości. 
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Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 6 ust. 3) nie daje 

spółdzielni podstaw do tworzenia funduszu remontowego, jeżeli budynek nie stanowi mienia 

spółdzielni: 

• Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz 

obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni.. 

Na podstawie przedstawionych przepisów stwierdzam, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy 
Metrze nie jest właścicielem sfinansowanego przeze mnie budynku i w związku z tym nie jest 

upoważniona do administrowania nim, ani tworzenia związanych z nim funduszy remontowych. 
Bezpodstawne jest pobieranie jakichkolwiek opłat typu eksploatacja podstawowa, czy fundusz 
remontowy. Uznaję natomiast konieczność refundowania należności, które spółdzielnia 
przekazuje dostawcom zewnętrznym, np. za ogrzewanie ciepłą i zimą wodę, wywóz śmieci i tym 
podobne. 
 

Wnoszę także o zobowiązanie Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze o dostarczenie 
audytu z dnia 14 grudnia 2012 sporządzonego przez Ulivex-Expert Sp. z o.o. Audyt potwierdza, 
iż czynsze pobierane przez spółdzielnię znacznie przekraczają ponoszone przez nią wydatki na 
utrzymanie nieruchomości. 
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