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WNIOSEK DOWODOWY 

 

Podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w apelacji od wyroku z dnia 13 listopada 2012 
dotyczącym sprawy o sygnaturze IIC 7/12 i na poparcie prezentowanego tam stanowiska 
przedstawiam dalsze dowody, które uzyskałem niedawno i nie mogłem zgłosić ich w 
postępowaniu przed sądem pierwszej instancji: 

 

1. Fragmenty audytu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z dnia 12 grudnia 2012 
wykonanego na zlecenie Zarządu Spółdzielni przez Ulivex-Expert Sp. z o.o. w którym to 
raporcie stwierdza się między innymi: 

a. Niewłaściwe ustalanie stawek za czynsz lokali mieszkalnych i użytkowych, pominiecie 
kosztów rzeczywiście poniesionych i brak w tym zakresie analizy przyczyn. 

b. Pokrywanie strat generowanych przez inne nieruchomości między innymi z zysków na 
nieruchomości 9 w skład której wchodzi mój dom. 

c. Nadwyżka stawek opłat nad ponoszonymi kosztami dla nieruchomości 9 wzrasta w 2009 
roku do poziomu 2,45 zł/m

2
. 

d. Spółdzielnia nie dokonuje rozliczenia członków według faktycznie poniesionych kosztów. 

e. Przyjęte kwoty kosztów jako koszty poniesione nie są kosztami faktycznymi ze względu na 
brak w spółdzielni ewidencji kosztów na poszczególne budynki wchodzące w skład 
nieruchomości wielobudynkowych. 

f. Koszty podawane przez dział ekonomiczny nie są kosztami rzeczywiście poniesionymi. 

g. Podejmowane uchwały o odstępstwach od regulaminu i decyzji indywidualnych Zarządu o 
przeniesieniu kosztów potwierdzają, że w kwestii kosztów nieruchomości rozliczane są w 
dużym stopniu w sposób dowolny. 

2. Materiały z równolegle prowadzonego postępowania IIC 3/12 dotyczącego identycznej 
sprawy czynszowej z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze wobec mojego 
bezpośredniego sąsiada mieszkającego w budynku o numerze 9A. Materiały te dowodzą iż: 
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a. Spółdzielnia fałszuje dokumenty przestawiane biegłym sądowym między innymi umowy na 
sprzątanie budynków wielorodzinnych dopisując numery budynków jednorodzinnych. 

b. W powyższej sprawie został złożony wniosek o zawiadomienie prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 

3. Pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2013 w którym potwierdzono 
następujący stan faktyczny: 

a. Budynek w którym mieszkam i którego budowę sfinansowałem - Lanciego 9b jest częścią 
składową gruntu, a właścicielem gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa. 

b. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze nie posiada prawa użytkowania wieczystego 
gruntu. 

c. Spółdzielnia zobowiązana jest do ponoszenia wszelkich opłat i świadczeń publicznych 
związanych z wydzierżawioną nieruchomością. 

d. Dzielnica Ursynów nie posiada informacji o zawartej umowie na administrowanie 
budynkiem. 

 

wyjaśnienie 

 
1. Pismo procesowe zawierające fragmenty audytu złożyłem w czasie rozprawy o sygnaturze 

IIC 7/12 dnia 30 lipca 2013 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy. Fragmenty audytu zaś 
sfotografowałem w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 28 maja 2013. Nie 

mogłem przedstawić kserokopii, gdyż spółdzielnia nie zezwoliła na ich sprzędzenie. 

2. Protokół z posiedzenia sądu w sprawie IICupr 3/12 oraz dwie wersje umowy 92/2009 
otrzymałem od mojego sąsiada – Krzysztofa Gargasza w dniu 1 października 2013. Z treści 
umowy wynika jednoznacznie, iż dotyczy ona sprzątania wyłącznie budynków 
wielorodzinnych. Można to wywnioskować miedzy innymi z powierzchni garaży – zgodnej z 
sumą powierzchni garaży budynków S2, S3 i S4 określonych w decyzji Burmistrza Gminy 
Warszawa Ursynów 245/D/00/MU. Materiały źródłowe do decyzji znajdują się w aktach 
sprawy na kartach 1002, 1003, 1004. 

3. Pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy otrzymałem pocztą elektroniczną w dniu 31 
lipca 2013. Z dokumentu jednoznacznie wynika, iż budynek w którym mieszkam nie jest 
własnością spółdzielni i spółdzielnia nie zawarła z właścicielem umowy o administrowanie 
budynkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 5 i art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 
grudnia 2000 spółdzielnia nie ma podstawy prawnej ani do administrowania budynkiem w 
którym mieszkam i którego budowę sfinansowałem, ani do tworzenia funduszu remontowego 
dla tego budynku. 

 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 
 

 
W załączeniu: 
1. pismo z załącznikami złożone na rozprawie w Sądzie Rejonowym dnia 30 lipca 2013 
2. protokół z posiedzenia sądu w sprawie IICupr 3/12 oraz dwie wersje umowy na sprzątanie 
3. pismo z załącznikiem wysłane do Sądu Rejonowego 12 sierpnia 2013 

 


