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WNIOSEK DOWODOWY 

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 10 września 2014 składam wniosek dowodowy w 
postaci uwierzytelnionych pism urzędowych. Pierwszym jest odpowiedź z dnia 31 lipca 2013 
Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na mój wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z Art. 244 § 1 k.p.c. pisma te stanowią dowód 
tego, co zostało w nich urzędowo przez władze samorządowe zaświadczone. 

Składam też wniosek dowodowy w postaci uchwał Rady miasta stołecznego Warszawy 
Nr XXVIII/534/200 z dnia 15 kwietnia 2004 roku i Nr XLVI/1150/2005 z dnia 3 marca 2005 
roku. 

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu urzędowego 
(załącznik Nr. 1)  na okoliczności, iż: 

1. Dom w którym mieszkam nie stanowi własności spółdzielni. 

2. Spółdzielnia nie zawarła z właścicielem domu umowy na administrowanie nim. 

Ponadto wnoszę o uznanie na podstawie informacji zawartych w dokumencie 
urzędowym z 31 lipca 2013, iż odebrany przeze mnie 20 kwietnia 2001 roku przydział domu 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych jest nieważny. 

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z aktów prawa lokalnego (załącznik 
Nr. 2 i Nr 3)  na okoliczności, iż: 

3. Spółdzielnia uchyla się od uzyskania własności domu w którym mieszkam 
pomimo, iż od 2004 roku miała możliwość uzyskania praktycznie bezkosztowo 
dzierżawy wieczystej gruntu, a tym samym objęcia własnością budynków na tym 
gruncie posadowionych. 

Jednocześnie na podstawie Art. 252 k.p.c. wzywam stronę powodową, aby w wypadku, 
gdyby zaprzeczała prawdziwości powołanych dokumentów urzędowych albo twierdziła, że 
zawarte w nim oświadczenia organów od których te dokumenty pochodzi są niezgodne z 
prawdą  – o udowodnienie tych okoliczności. 
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u z a s a d n i e n i e  

Mecenas Olgierd Świostek, któremu udzieliłem pełnomocnictwa  z ostrożności 

procesowej złożył szereg postulatów odnośnie ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych 

przez powoda na rzecz mojego domu. Ja chciałbym zaś Wysokiemu Sądowi zasygnalizować 

zmianę linii orzecznictwa w sprawach związanych ze spółdzielczością mieszkaniową. 

Bezprawne działania organów spółdzielni zmierzające do ograbiania swoich członków 

przestają być chronione, a uchwały rad nadzorczych przestają być dla sądów prawdą 

objawioną zastępującą postępowanie dowodowe. 

Zgodnie z Art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ratyfikowane umowy 

międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego (na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły). Od spółdzielni – jak od każdego podmiotu zaczyna być 

wymagane postępowanie zgodne z dotyczącymi jej ustawami, w szczególności ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym. 

W piśmie procesowym z 3 lipca 2008 wykazałem, iż na podstawie (§ 4 pkt. 2.1 oraz § 4 

pkt. 2.3 statutu spółdzielni istnieje rozróżnienie przeznaczenia lokali w budynkach 

wielorodzinnych i domów jednorodzinnych. W przypadku tych pierwszych celem jest 

ustanawianie odrębnej własności lokali, oraz spółdzielczych i własnościowych praw do 

znajdujących się w tych budynkach lokali. Domy jednorodzinne zaś są budowane w celu 

przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. Identyczne rozróżnienie znajduje się 

w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 1 ust. 2 pkt. 11 i ust. 2 pkt. 3). Dla mnie jest 

oczywiste, że dom, w którym mieszkam jest budynkiem jednorodzinnym. Gdyby jednak 

ktokolwiek miał wątpliwości – zostały one rozwiane przez informacje zawarte w piśmie 

urzędowym z 12 czerwca 2007 roku. Pismo to znajduje się w aktach sprawy (załącznik 29 do 

mojego pisma procesowego z dnia 16 lipca 2008 roku). Spółdzielnia powinna zatem 

niezwłocznie po wzniesieniu przekazać mi własność domu, a nie utrzymywać nieprzewidziany 

prawem i własnym statutem „przydział domu jednorodzinnego…”. 

W piśmie procesowym z 30 lipca 2013 wykazałem, iż na podstawie Art. 1 ust 5, oraz Art. 

6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powód nie miał podstawy prawnej ani do 

tworzenia funduszu remontowego, ani do zarządzania budynkiem w którym mieszkam. 

Złożenie uwierzytelnionej kopii dokumentu urzędowego, na który powoływałem się w piśmie 

procesowym z 12 sierpnia 2013 stanowi jedynie podkreślenie wagi zawartych w nim informacji. 

Ponadto ze złożonego dokumentu urzędowego jednoznacznie wynika, iż przydział domu 

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych jest nieważny. 

Kluczowy dla rozpoznania niniejszej sprawy jest przepis Art. 213 § 1 prawa spółdzielczego 

stanowiący, iż spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje członkom spółdzielni mieszkaniowej w 

budynkach stanowiących jej własność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako 

ograniczone prawo rzeczowe może obciążać wyłącznie nieruchomość spółdzielni. Zgodnie z 

Art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest 

nieważna, chyba ze właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na 

miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy 
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Sad Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 2002 r., III CZP 11/02 wskazał że spółdzielnia 

tylko wtedy może ustanowić własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, gdy będzie sie 

legitymowała statusem właściciela budynku. Na tej podstawie został oddalony pozew 

skierowany przez spółdzielnię przeciw jednemu z moich sąsiadów w sprawie XXIV C 547/11 

(załącznik Nr. 4). Mój sąsiad i ja mamy domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej 

oznaczone jako S1 i wzniesione w ramach budowy osiedla Migdałowa I. W treści uzasadnienia 

Sąd Okręgowy szczegółowo dowiódł dlaczego nieważny jest tak zwany przydział domu 

jednorodzinnego w sytuacji, gdy spółdzielnia nie legitymuje się ani własnością ani dzierżawą 

wieczystą gruntu na którym budynek został wzniesiony. 

Powód w skierowanym przeciw mnie pozwie powołuje się na przydział domu 

jednorodzinnego, wskazuje go jako dowód i na jego podstawie wywodzi obowiązek pozwanych 

do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji i wpłat na tak zwany fundusz remontowy. Ponieważ 

przydział nie został skutecznie ustanowiony żądania spółdzielni są oczywiście bezpodstawne. 

Chciałbym podkreślić, że spółdzielnia celowo uchyla się od uzyskania dzierżawy 

wieczystej, gdyż zgodnie z zawartą ze mną 28 sierpnia 1997 roku umową i obowiązującym 

prawem ( Art. 21, oraz Art. 52 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) byłaby 

zmuszona przenieść na moją rzecz własność domu. Przeniesienie na mnie własności domu 

wiązałoby się z utratą pretekstu do naliczania opłat eksploatacyjnych i pobierania składek na 

fundusz remontowy. Moim zaś celem od momentu podpisania ze spółdzielnią umowy w 1997 

roku było uzyskanie własności domu i utworzenie dla niego księgi wieczystej, co jest w 

obecnym stanie prawnym niemożliwe. 

Piszę o celowym uchylaniu się od uzyskania dzierżawy wieczystej, gdyż już 25 lipca 

2000 roku na podstawie uchwały 287 Rady Gminy Warszawa Ursynów spółdzielnia uzyskała 

prawo do nabycia gruntu w użytkowanie wieczyste bez przetargu przy pierwszej wpłacie w 

wysokości 15% wartości gruntu. Dokument ten znajduje się w aktach sprawy jako załącznik do 

odpowiedzi powoda z 23 lutego 2010 na sprzeciw pozwanych w sprawie II Cupr 87/10. 

Spółdzielnia nie podjęła wtedy żadnych działań w celu uzyskania dzierżawy wieczystej. 

Wystosowała natomiast pismo do Przewodniczącego Rady Gminy o zastosowanie 99% 

bonifikaty zakładając oczywiście, że jej żądanie nie zostanie spełnione. Kilka lat później 

niezależnie od wystąpienia spółdzielni Rada Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 15 kwietnia 

2004 roku podjęła uchwałę XXVIII/534/2004 w sprawie zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości m. st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania, lub najmu na okres 

dłuższy, niż 3 lata (załącznik Nr 2) opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 119 z 20 maja 

2004 r. poz. 2927. Uchwała została także opublikowana na stronie internetowej 

Uchwała zatem niejako przy okazji spełniła postulat spółdzielni o udzielaniu 99% rabatu. Ta 

okoliczność również nie przerwała bezczynności spółdzielni, pomimo, iż praktycznie za darmo 

uzyskałaby ona własność budynków. 

Uchwała XLVI/1150/2005 została zmieniona. Jej § 6 został uchylony i na jego miejsce 

weszła w życie uchwała  XLVI/1150/2005 z 3 marca 2005 (załącznik Nr 3) Dz. Urz. Woj. Maz. - 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/547612E2-C23E-4354-BF10-04E063EEB71B,frameless.htm.

 Z treści § 6 pkt. 1 załącznika do uchwały wynika, iż 

spółdzielniom mieszkaniowym będzie udzielany rabat w wysokości 99% wartości gruntu. 
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Nr 84 z 18 kwietnia 2005 r., poz. 2189. Uchwała została także opublikowana na stronie 

internetowej http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86F56FC7-A565-4D97-A729-C6AD5F29D889, 

frameless.htm. Nie zmieniło to jednak zasad przyznawania bonifikaty przy zbywaniu gruntów 

spółdzielniom mieszkaniowym. Z treści § 1 pkt. 1 tej drugiej uchwały wynika, iż utrzymana 

została bonifikata w wysokości 99% wartości gruntu. 

Powód będzie próbował uzasadniać brak przeniesienia własność na moją rzecz ze 

względu na rzekomą niedopłatę do wkładu budowlanego. Nie ma to żadnego znaczenia, gdyż 

z prawomocnego wyroku w postępowaniu I ACa 1629/13 (załącznik 5) wynika, że roszczenia 

spółdzielni są nieuzasadnione i z mojej strony nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające 

przeniesieniu własności domu. 

Moją intencją nie jest unikanie płacenia należnego czynszu dzięki kruczkom prawnym. 

Refunduję ponoszone przez powoda wydatki na rzecz osób trzecich. Poza tym powód nie 

ponosi na rzecz mojego domu żadnych wydatków. Nawet gdyby je ponosił – nie ma żadnej 

podstawy prawnej, aby domagać się ode mnie ich pokrycia. Kilka niezależnych przepisów 

wyklucza obciążanie mnie dochodzonymi należnościami. 

  Reasumując – pozew jest bezzasadny gdyż: 

1. Celem umowy, którą zawarłem ze spółdzielnią w 1997 roku było przeniesienie na 
mnie własności domu. Cel ten nie został przez 14 lat od zakończenia budowy 
zrealizowany ze względu na obstrukcję spółdzielni. 

2. Przydział domu na podstawie którego spółdzielnia dochodzi należności jest 
nieważny. 

3. Spółdzielnia nie ma podstaw prawnych do pobierania ode mnie żadnych opłat, 
gdyż jak wynika ze statutu spółdzielni i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
domy jednorodzinne mogą być budowane tylko w celu przeniesienia ich 
własności na rzecz członków, nie ustanawiania spółdzielczych własnościowych 
praw do znajdujących się w tych budynkach lokali. 

4. Spółdzielnia nie ma podstaw prawnych ani do administrowania moim domem ze 
względu na brak stosownej umowy z jego właścicielem, ani do gromadzenia 
środków na fundusz remontowy, gdyż nie jest właścicielem budynku. 

5. Zaistniały stan prawny zawiniony jest tylko i wyłącznie przez spółdzielnię, gdyż 
uchyla się ona od uzyskania dzierżawy wieczystej na wyjątkowo korzystnych 
warunkach. 

 
z poważaniem 

 
 

Zbigniew Sarata 
 
 
W załączeniu: 
1. pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z 30-07-2013. 
2. uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta stołecznego Warszawy 
3. uchwała Nr XLVI/1150/2005 Rady Miasta stołecznego Warszawy 
4. wyrok XXIV C 457/11 wraz z uzasadnieniem. 
5. wyrok I ACa 1629/13 wraz z uzasadnieniem. 
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Uchwała Nr XXVIII/534/2004 

Rady miasta stołecznego Warszawy 

z dnia 15 kwietnia 2004 roku 

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy 

 oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy,  

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2 

Traci moc: 
1) § 14 uchwały Nr 760/LVIII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 18 grudnia  

1997 r. w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
stanowiących własność Gminy Warszawa-Centrum, 

2) uchwała Nr 768/LIX/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15 stycznia 1998 r. 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Warszawa-Centrum oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż trzy lata, 

3) uchwała Nr XVIII/108/95 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 30 listopada 1995 r. 

w sprawie zasad gospodarowania gruntami i innymi nieruchomościami, 

4) uchwała Nr I/2/97 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi będących w użytkowaniu 

wieczystym osób fizycznych oraz przeniesienia własności nieruchomości zabudowanych 

przez osoby fizyczne lub prawne (nie dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych) obiektami 

handlowymi i usługowymi stosownie do art. 231 § 2 kc, 

5) uchwała Nr XII/176/99 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 27 sierpnia 1999 r. 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

6) uchwała Nr 96/V/95 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 8 kwietnia 1995 r.  
w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części 

przyległego gruntu na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów, 
7) uchwała Nr 621/IV/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 21 marca 1998 r.  

w sprawie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze pierwszeństwa na rzecz 
poprzednich właścicieli lub ich następców prawnych, 

8) uchwała Nr 832/XI/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie 
podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 

stanowiącego własność Gminy Warszawa-Bielany, 

9) § 2 ust. 2, 3, i 4 uchwały Nr 625/XXIV/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 15 marca 

2002 r. w sprawie niektórych warunków gospodarowania zasobami nieruchomości 

gruntowych i lokali wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, 

10) uchwała Nr 71/X/99 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

11) uchwała Nr XIII/156/95 Rady Gminy Warszawa-Targówek  z dnia 29 czerwca 1995 r.  

w sprawie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntów 

stanowiących własność Gminy Warszawa Targówek przeznaczonych pod budowę lub 

zabudowanych garażami lub parkingami jednopoziomowymi, 
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12) uchwała Nr XIX/251/96 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 28 marca 1996 r.  

w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Warszawa-Targówek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego 

pod budownictwo mieszkaniowe oraz zasad ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

13) uchwała Nr XXXIX/514/98 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 5 lutego 1998 r. 

w sprawie stosowania wysokości pierwszej opłaty i rocznych opłat z tytułu oddawania w 

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na zasadzie art. 207, 208, i 211 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 

14) uchwała Nr XLI/547/98 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 15 czerwca 1998 r. 

w sprawie zasad zbycia niektórych nieruchomości gruntowych, 
15) uchwała Nr 6/XLVI/98 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 30 stycznia 1998 r.  

w sprawie zbycia garaży wolnostojących na rzecz osób, które na podstawie pozwolenia na 
budowę wybudowały garaż ze środków własnych i są jego najemcami wraz  

z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów funkcjonalnie związanych z garażem, 
16) uchwała Nr 72/XIV/99 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 17 września 1999 r.  

w sprawie zasad nieodpłatnego nabywania nieruchomości gruntowych, 
17) uchwała Nr 679 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 

określenia kierunków gospodarowania nieruchomościami gruntownymi stanowiącymi zasób 

nieruchomości Gminy Warszawa-Ursynów, 

18) uchwała Nr 680 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Warszawa-Ursynów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 

niż trzy lata, 

19) uchwała Nr 554/LIX/98 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie 

zasad dotyczących nabywania nieruchomości gruntowych, 

20) uchwała Nr 490/XLIII/2001 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie 

określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 

najmu na okres dłuższy niż trzy lata, 

21) uchwała Nr 465/LI/2002 Rady Miasta Wesoła z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie przez Zarząd Miasta bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jej 
użytkownikowi wieczystemu, 

22) uchwała Nr 209/XXIV/2000 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 14 lipca 2000 r. 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Warszawa-Włochy oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, 

23) uchwała Nr 373/XL/2002 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 5 kwietnia 2002 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXIV/2000 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 14 

lipca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Warszawa-Włochy oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu 

na okres dłuższy niż trzy lata. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady m.st. Warszawy 

 

 

Jan Maria Jackowski 
 

 



Załącznik  

do uchwały Nr XXVIII/534/2004 

Rady m.st. Warszawy 

z dnia 15 kwietnia 2004 r. 

 

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w uchwale mowa o:  

1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane lub niezabudowane, 

a także ich części stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy lub w odniesieniu 

do których m. st. Warszawa jest użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym,  

z wyłączeniem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych, 

2) zbyciu nieruchomości – należy przez to rozumieć także oddanie nieruchomości 

w użytkowanie wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zbycie 

udziałów we współwłasności lub w prawie użytkowania wieczystego,  

3) obrocie nieruchomościami – należy przez to rozumieć sprzedaż, zamianę, oddanie 

w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, wnoszenie jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do spółek, a także obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi.  

§ 2 

1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawianie i najem winno 

odbywać się z zachowaniem szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem m.st. 

Warszawy. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, należy poprzedzić badaniem stanu prawnego 

nieruchomości, analizą rynku nieruchomości, a jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości 

nieruchomości – jej wyceną. 

3. Nie dopuszcza się do obrotu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości w przypadku: 

1) toczącego się postępowania administracyjnego a także sądowego, dotyczącego 
prawidłowości nabycia nieruchomości przez m.st. Warszawę lub o zwrot nieruchomości, 

2) istnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa. 

 

Rozdział II 
1. Zbywanie nieruchomości 

§ 3 

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu, chyba że niniejsza uchwała lub inne przepisy 

prawa stanowią inaczej. 

§ 4 

Niezależnie od zgody Rady m.st. Warszawy wymaganej przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 

lub ustawy odrębne, zgody takiej wymaga: 

1) zbycie nieruchomości związane z wyposażeniem w nieruchomości nowo tworzonej osoby 

prawnej m.st. Warszawy, polegające na przeniesieniu na rzecz tej osoby własności 

nieruchomości albo oddanie jej nieruchomości w użytkowanie wieczyste,  

a także przeniesienie własności nieruchomości jako majątku tworzonej fundacji, 

2) zbycie nieruchomości związane z wniesieniem nieruchomości jako wkładu niepieniężnego 

(aportu) do spółek handlowych, 



3) zbycie nieruchomości w drodze przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa 

w warunkach określonych w art. 61 ust. 3 ustawy, 

4) zbycie nieruchomości o przeznaczeniu oświatowym, opieki społecznej lub ochrony zdrowia. 

§ 5 

1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości: 

1) przeznaczone pod realizację urządzeń technicznych w rozumieniu art. 143 § 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami, 

2) sprzedawane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy 

zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana  

na podstawie zezwolenia na budowę, a nadto: 

a) zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości 

jest zgodne z treścią umowy, a także z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź jego poprzedników nakładów 

przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu,  

c) wywiązuje się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy, 

3) których przeniesienie własności następuje na podstawie art. 231 Kodeksu cywilnego.  

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie 

nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki. 

 

2. Bonifikaty 

§ 6 

Wyraża się zgodę na: 

1) udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym oraz współużytkownikom wieczystym użytkującym 

nieruchomość wraz ze spółdzielnią mieszkaniową bonifikaty w wysokości 99 % od ceny 

ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy w związku z art. 69 ustawy, jeżeli nieruchomość jest 

sprzedawana w drodze bezprzetargowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków 

spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności 

lokali lub domów jednorodzinnych, o ile : 

a) zapłata całej ceny następuje jednorazowo,  
b) zapłata całej ceny nastąpi nie później niż do dnia zawarcia umowy, 

c) współużytkownicy wieczyści wyrażą zgodę na nabycie nieruchomości, 
d) członkowie spółdzielni mieszkaniowej wyrażą wolę ustanowienia na ich rzecz odrębnej 

własności lokali lub przeniesienia na nich własności lokali lub domów jednorodzinnych, 
e) spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni 

odrębnej własności lokali lub przeniesienia na nich własności lokali lub domów 
jednorodzinnych za odpłatnością nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty 

określonej przy zbyciu nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty. 

2) udzielanie bonifikaty w wysokości 99% ceny ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, jeżeli 

nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w wyniku uwzględnienia roszczeń, 

o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy, a zapłata całej ceny następuje jednorazowo, 

nie później niż do dnia zawarcia umowy. 

3) Prezydent m.st. Warszawy zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 

waloryzacji, jeżeli nabywca własności nieruchomości przed upływem okresu, z upływem 

którego wygasłoby użytkowanie wieczyste, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele 

niż określono w pkt 1. 

 

 

 

 



Rozdział III 

Nabywanie nieruchomości 

§ 7 

1. Zgoda Rady m.st. Warszawy na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 
wymagana jest: 

1) gdy transakcyjna wartość nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przekracza 
w złotych równowartość 2 500 000 zł,  

2) gdy nabycie następuje w drodze darowizny bądź pod innym nieodpłatnym tytułem, 

z wyłączeniem zrzeczenia objętego dyspozycją art. 179 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli 

nieruchomość obciążana jest ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub 

obowiązkami, które w sposób oczywisty ograniczają lub przewyższają przysporzenie, 

3) jeżeli na nabycie nie zostały zabezpieczone środki w budżecie m.st. Warszawy,  

a za nabyciem przemawia ważny interes m.st. Warszawy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Prezydent m.st. Warszawy przedstawia Radzie m.st. 

Warszawy jednocześnie projekt zmiany budżetu. 

 

Rozdział IV 

Zamiana nieruchomości 

§ 8 

Zbycie i nabycie nieruchomości w drodze zamiany własności nieruchomości, prawa użytkowania 

wieczystego na własność nieruchomości, własności nieruchomości na prawo użytkowania 

wieczystego, prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego, jeżeli zamiana 

taka wiąże się z dopłatą ze strony m.st. Warszawy, wymaga uprzedniej zgody Rady m. st. 

Warszawy, chyba że: 

1) zamianę uzasadnia pozyskanie nieruchomości na realizację zadań inwestycyjnych  

i innych celów publicznych, a środki na ewentualną dopłatę przewidziane są w budżecie,  

2) zamiana wynika z niezbędnych regulacji podziałowo-prawnych w przypadku racjonalności 

takiej zamiany. 

Rozdział V 

Obciążanie nieruchomości 
§ 9 

1. Obciążanie nieruchomości służebnością i użytkowaniem może nastąpić bez zgody Rady m.st. 
Warszawy jeżeli: 

1) ustanowienie tych praw następuje dla potrzeb doprowadzenia lub odprowadzania wody, 

pary, prądu lub dla potrzeb budowy i utrzymania innych urządzeń przesyłowych, 

2) jest podyktowane potrzebą wykorzystania nieruchomości na realizację parkingów 

podziemnych, urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, 

3) jest to niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

oraz dla celów wynikających z niezbędnych regulacji prawnych. 

2. Obciążanie nieruchomości służebnością i użytkowaniem następuje odpłatnie, chyba  

że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

 

Rozdział VI 

Dzierżawa i najem nieruchomości lub ich części na okres przekraczający trzy lata 

§ 10 

1. Umowy dzierżawy lub najmu mogą być zawierane wyłącznie na czas określony, nie dłuższy 
niż przewidywany okres niewykorzystywania nieruchomości dla realizacji zadań m.st. 

Warszawy. 



2. Umowy zawierane na okres dziesięciu i więcej lat winny być sporządzone w formie aktu 

notarialnego. 

3. Umowa winna zawierać postanowienia zabezpieczające interesy m.st. Warszawy pod 

względem przychodów, należytej dbałości o nieruchomość, a także określać sposób 

korzystania z nieruchomości, tryb i warunki rozwiązania umowy, zasady rozliczenia 

ewentualnie poczynionych nakładów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji  

w zakresie zapłaty czynszu i wydania nieruchomości po upływie okresu, na jaki umowa została 

zawarta lub na wypadek jej wcześniejszego rozwiązania. 

§ 11 

Wybór dzierżawcy lub najemcy następuje w drodze przetargu lub negocjacji. 

§ 12 

Negocjacje stosuje się w przypadku wydzierżawiania lub najmu: 

1) na cele publiczne w rozumieniu ustawy, 

2) jednostkom samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa, 

3) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, który spełnia łącznie następujące 

przesłanki: 

a) dzierżawił lub najmował nieruchomość przez okres co najmniej 10 lat; do okresu tego 

wlicza się wszystkie okresy objęte zawartymi umowami, 

b) zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest 

zgodne z treścią umowy a także z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, 

c) wartość poniesionych przez dzierżawcę lub najemcę bądź jego poprzedników nakładów 

przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu,  

d) wywiązuje się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy,  

4) gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy. 

   

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

§ 13 

Do czasu podjęcia przez Radę m.st. Warszawy odrębnej uchwały, zbywanie lokali mieszkalnych 
nie oddanych w najem, usytuowanych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność 

m.st. Warszawy wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego lub współwłasności 

odpowiedniej części nieruchomości wspólnej, następuje na zasadach określonych niniejszą 

uchwałą.  

§ 14 

W celu ujednolicenia na obszarze m.st. Warszawy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
gruntów zajętych pod garaże i parkingi jednopoziomowe, ustalone wcześniej stawki procentowe 

opłat rocznych obniża się do wysokości 3%. Obniżenie stawki procentowej następuje na wniosek 
użytkownika wieczystego gruntu, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono 

wniosek. 

§ 15  

Prezydent m.st. Warszawy przedstawia sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały dwa razy  

do roku: do 1 marca za II półrocze roku ubiegłego, zaś do 1 września – za I półrocze danego roku. 



Uchwała Nr XLVI/1150/2005 

Rady miasta stołecznego Warszawy 
z dnia 3 marca 2005 roku 

w sprawie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gruntowych  
na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz przy zbywaniu nieruchomości 

 w wyniku uwzględnienia niektórych roszczeń  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 8, 9 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - 

Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.  Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedawanych nieruchomości 
gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, 

zabudowanych budynkami, których powierzchnia użytkowa jest w całości wykorzystywana  
do celów mieszkaniowych i towarzyszącą tym budynkom infrastrukturą, sprzedawanych na rzecz ich 

użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanawianiem na rzecz 
członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich 

własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia  

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), z tym  

że bonifikata może być udzielana, o ile: 

1) spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni 

odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych 

lub domów jednorodzinnych za odpłatnością – w zakresie kwoty dotyczącej nabycia gruntu – 

nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty określonej przy nabyciu nieruchomości  

od m.st. Warszawy po zastosowaniu bonifikaty,  

2) do wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty, spółdzielnia 

mieszkaniowa załączy kopie pisemnych żądań członków spółdzielni o ustanowienie na ich rzecz 

odrębnej własności lokali mieszkalnych lub o przeniesienie na ich rzecz własności lokali 

mieszkalnych lub domów jednorodzinnych znajdujących się w budynkach położonych  

na zbywanej nieruchomości oraz uchwałę zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 ust.  
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, określającą przedmiot 

odrębnej własności lokali w budynkach znajdujących się na nabywanej nieruchomości 
gruntowej, 

3) nie istnieją zaległości w wymagalnych zobowiązaniach finansowych spółdzielni mieszkaniowej 
wobec m.st. Warszawy, 

4) zapłata całej ceny sprzedawanej nieruchomości nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży, 

5) w przypadku gdy przed wejściem w życie niniejszej uchwały, ustanowiono na rzecz niektórych 

członków spółdzielni odrębną własność lokali lub przeniesiono na nich własność lokali lub 

domów jednorodzinnych z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, wniosek  

o sprzedaż nieruchomości gruntowej zostanie złożony łącznie przez wszystkich 

współużytkowników wieczystych nabywanej nieruchomości gruntowej.  

2.  Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 

wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny oraz nieruchomości stanowiących mienie 

spółdzielni, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

3.  W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele 

mieszkalne i dla potrzeb niemieszkalnych, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny 
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sprzedawanych nieruchomości gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości, w wysokości obliczonej wg wzoru: 
      

     B = PLM/PL x 99%, gdzie: 

 

B –   wysokość bonifikaty w %; 
PLM  – łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, znajdujących się  

      w budynkach położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej, wraz  

      z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali 

P L    –  łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali, znajdujących się w budynkach  

      położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej, wraz z pomieszczeniami  

      przynależnymi do tych lokali. 

 

4. Do udzielania bonifikaty określonej w ust. 3 stosuje się odpowiednio warunki określone w ust. 1.  

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy sprzedawanych w wyniku uwzględnienia 

roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile zapłata 

całej ceny sprzedawanej nieruchomości nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia 

umowy sprzedaży. 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 97% od pierwszej opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy, 

oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 

209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile pierwsza opłata z tytułu użytkowania 

wieczystego zostanie wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

§ 3 

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości z zastosowaniem bonifikat w trybie określonym  

w niniejszej uchwale, ponoszą koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,  

a w szczególności koszty wyceny nieruchomości gruntowych zlecanej przez m.st. Warszawę, a także 

koszty opłat notarialnych i sądowych.  

§ 4 

Jeżeli nabywca nieruchomości – właściciel lub użytkownik wieczysty - zbędzie nieruchomość lub 

wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie mu bonifikaty, o której mowa w § 1 i § 2, 
przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu na rzecz m.st. Warszawy 

kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości przez 
spółdzielnie mieszkaniowe w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych lub  

z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zbycia nieruchomości przez osoby 

fizyczne na rzecz osób bliskich. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy 

§ 6 

Traci moc § 6 załącznika do uchwały nr XXVIII/534/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 

2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich 



wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119, poz. 2927 z późn. 

zm.). 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
Przewodniczący 

Rady m.st. Warszawy 

 

 

Jan Maria Jackowski 
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Sygn. akt I ACa  1629/13   

 
 

W Y R O K  

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
 

Dnia 26 maja 2014 r. 
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:  
 
 Przewodniczący: SSA  Roman Dziczek (spr.) 

 Sędziowie:  SA  Ewa Kaniok 

   SO  del. Marta Szerel 

 Protokolant:  ref. staż. Julia Murawska 

 

po rozpoznaniu w dniu  26 maja 2014  r. w Warszawie 

na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"  

w Warszawie  

przeciwko  Zbigniewowi Saracie  i Zofii Maciejewskiej - Saracie 

o zapłatę 

na skutek apelacji obu stron 

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

sygn. akt XXIV C  830/11 

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i trzecim w ten 

sposób, że oddala powództwo o zapłatę kwoty 65 521,74 zł 

(sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 

siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 

16 listopada 2001r. oraz zasądza od powódki na rzecz pozwanych 

solidarnie kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem 

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; 

II. oddala apelację powódki; 

zbyszex
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III. zasądza od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 4 600 zł 

(cztery tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu                

w postępowaniu apelacyjnym.  
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Sygn. akt I ACa 1629/13 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” w Warszawie (dalej także 

– Spółdzielnia) wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu 

upominawczym, aby pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata 

solidarnie zapłacili powódce kwotę 91.078,13 zł. wraz z ustawowymi 

odsetkami od dnia 16 listopada 2001 r. do dnia zapłaty oraz kosztami 

postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że jest to kwota uzupełnienia 

wkładu budowlanego związanego z posiadanym przez pozwanych prawem 

do domu jednorodzinnego, a wynikająca z uchwały Rady Nadzorczej 

Spółdzielni uchwałą Nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r. w sprawie 

zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i 

dokonanego w dniu 16 października 2001 r. indywidualnego rozliczenia 

kosztów budowy domu jednorodzinnego pozwanych, z którego wynikało, że 

pozwani winni byli uzupełnić wymagany wkład budowlany o kwotę 

101.708,95 zł. do dnia 15 listopada 2001 r. W wyniku ustalenia przez 

powódkę powierzchni domu pozwanych metodą „w świetle wyprawionych 

ścian” do celów ostatecznego rozliczenia inwestycji i wyliczenia kosztów 

budowy przyjęta została ostatecznie powierzchnia 193,08 m
2
, a następnie 

dokonano korekty indywidualnego rozliczenia wkładu budowlanego o kwoty 

związane z robotami dodatkowymi i robotami zaniechanymi; w wyniku 

czego zmniejszeniu uległa kwota dopłaty do wniesionego przez pozwanych 

wkładu budowlanego do wysokości 91.078,13 zł. 

Nakazem zapłaty z dnia 25 lipca 2011 r. wydanym w postępowaniu 

upominawczym Sąd Okręgowy nakazał pozwanym Zbigniewowi Saracie i 
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Zofii Maciejewskiej-Saracie zapłacić solidarnie powodowej Spółdzielni 

kwotę 91.078,13 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 

2001 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.738,50 zł. tytułem kosztów 

postępowania. 

W sprzeciwie z dnia 25 sierpnia 2011 r. pozwani wnieśli o oddalenie 

powództwa i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych kosztów 

postępowania. Podnieśli m.in. zarzut przedawnienia roszczenia powodowej 

Spółdzielni. Zakwestionowali też wysokość dochodzonego przez powódkę 

roszczenia. Podnosił także, że do łączącej strony umowy nie można 

stosować przepisów prawa spółdzielczego, gdyż umowa ta nie miała 

charakteru umowy spółdzielczej. Pozwany Zbigniew Sarata w chwili jej 

podpisywanie nie był jeszcze członkiem powodowej Spółdzielni, zaś umowa 

przewidywała, że w stosunku do osób nie będących członkami Spółdzielni 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.  

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy uwzględnił 

powództwo co do kwoty 65 521,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 

16 listopada 2001 r.; oddalił powództwo w pozostałej części i orzekł o 

kosztach postępowania.  

         Sąd ten ustalił, że w dniu 23 sierpnia 1997 r. pomiędzy Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie, a Zbigniewem Saratą 

zawarta została umowa, zmieniona następnie aneksem z dnia 27 marca 2001 

r., na mocy której Spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania, w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego „Migdałowa I”, domku jednorodzinnego 

w Warszawie przy ul. Lanciego o powierzchni 195 m
2
, w tym poddasza 

użytkowego o pow. 50,54 m
2
 oraz z garażem o pow. 48,23 m

2
 , w zabudowie 

szeregowej w celu przejęcia tego domku przez nabywcę – pozwanego na 

zasadzie spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. Koszt budowy 

domu ustalony został jako iloczyn powierzchni tego domu oraz kwoty 1.500 
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zł., z tym że koszt budowy poddasza użytkowego stanowić miał iloczyn jego 

całkowitej powierzchni oraz kwoty 750 zł. Koszt budowy podlegać miał 

waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen robót budowlano-montażowych 

publikowanym przez GUS oraz miał być powiększony o podatek VAT. 

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 i 3 umowy ostateczny koszt budowy miał 

zostać ustalony według rzeczywistego kosztu w ciągu czterech miesięcy od 

odbioru domu, zaś wynikająca z tego rozliczenia różnica w stosunku do 

wpłat wniesionych przez nabywcę miała być uregulowana odpowiednio 

przez nabywcę lub spółdzielnię w ciągu trzydziestu dni od daty ostatecznego 

rozliczenia. 

W chwili podpisywania umowy z dnia 23 sierpnia 1997 r. pozwany 

Zbigniew Sarata nie był jeszcze członkiem powodowej Spółdzielni, zaś w 

chwili podpisania aneksu z dnia 27 marca 2001 r. był już członkiem 

Spółdzielni. 

Uchwałą Nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r. Rada Nadzorcza 

powodowej Spółdzielni zatwierdziła rozliczenie zadania inwestycyjnego 

„Migdałowa I”, w ramach którego wybudowany został dom przeznaczony 

dla pozwanych. 

Pismem z dnia 16 października 2001 r. Spółdzielnia poinformowała 

pozwanego Zbigniewa Saratę o dokonanym indywidualnym rozliczeniu 

wkładu za dom jednorodzinny pozwanego, wskazując należną do dopłaty 

kwotę w wysokości 101.708,95 zł. Rozliczenie to uwzględniało dokonaną 

przez powódkę korektę powierzchni domu jednorodzinnego pozwanych, 

zgodnie z którą dla potrzeb naliczania opłat przyjęto powierzchnię segmentu 

wraz z garażem liczoną w świetle tynków na 193,08 m
2
. Zobowiązano 

jednocześnie pozwanego do uiszczenia żądanej kwoty dopłaty do dnia 15 

listopada 2001 r. Rozliczenie zostało doręczone pozwanemu Zbigniewowi 

Saracie w dniu 23 października 2001 r. 
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W dniu 23 października 2001 r. powódka dokonała korekty 

rozliczenia wkładu budowlanego za segment pozwanego i obniżyła należną 

kwotę dopłaty o koszty robót zaniechanych i robót dodatkowych. 

Ostatecznie jako kwotę należną do zapłaty przez pozwanego tytułem dopłaty 

do wkładu budowlanego pozwana wskazała kwotę 91.078,13 zł. Pismo to 

zostało doręczone pozwanemu w dniu 23 października 2003 r.  

W dniu 16 listopada 2001 r. Zbigniew Sarata w trybie postępowania 

wewnątrzspółdzielczego złożył odwołanie od uchwały w sprawie rozliczania 

kosztów budowy zadania inwestycyjnego „Migdałowa I”. Odwołanie to 

zostało wniesione przez pozwanego w czasie, gdy pomiędzy stronami 

toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie w sprawie 

o sygn. akt III C 1154/00 z powództwa Zbigniewa Saraty przeciwko 

Spółdzielni o zapłatę nadpłaconej, zdaniem Zbigniewa Saraty, kwoty wkładu 

budowlanego. 

Rzeczywisty koszt budowy domu jednorodzinnego pozwanych, z 

uwzględnieniem wartości garażu. niższej w stosunku do pozostałych 

pomieszczeń mieszkalnych, wynosił 472.276,63 zł. Po odjęciu wpłaconego 

uprzednio przez pozwanego wkładu budowlanego w wysokości 406.754,63 

zł. do uzupełnienia wkładu budowlanego pozostała kwota 65.521,74 zł. 

(opinia biegłego Marii Fuchs). 

Sąd dokonał swych ustaleń w oparciu o zebrany w sprawie materiał 

dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, których autentyczności i 

wiarygodności ostatecznie nie kwestionowała żadna ze stron. Sąd oparł się 

także na sporządzonej w sprawie opinii biegłego Marii Fuchs, którą uznał za 

rzetelną i kompleksową.  

         Zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.  
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          Powódka dochodziła dopłaty do uiszczonego przez pozwanych wkładu 

budowlanego w związku z zawarciem przez strony umowy z dnia 23 sierpnia 

1997 r., zmienionej następnie aneksem z dnia 27 marca 2001 r.  

        Zbigniew Sarata i jego żona, którym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do domu jednorodzinnego są zobowiązani do pokrycia 

różnicy między wpłaconym wkładem budowlanym, a rzeczywistymi 

kosztami budowy  domu jednorodzinnego.  

Wg Sądu łącząca strony umowa z dnia 23 sierpnia 1997 r. oparta była 

na przepisach ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 

(art. 232 i nast.) w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia przez strony 

umowy z dnia 23 sierpnia 1997 r. i na ich podstawie działała Spółdzielnia. 

Za bez znaczenia dla treści umowy uznał okoliczność, że w dniu 

zawarcia umowy pozwany nie był jeszcze członkiem Spółdzielni, albowiem 

już w samej treści umowy wskazane zostało, że pozwany Zbigniew Sarata 

był w chwili jej zawarcia osobą ubiegającą się o członkostwo w Spółdzielni, 

zaś członkiem tym był już w chwili zawarcia aneksu do umowy z dnia 

27 marca 2001 r. Oznacza to tym samym, że wraz z zawarciem umowy z 

dnia 23 sierpnia 1997 r. strony od samego początku działały z zamiarem 

poddania łączącego je stosunku prawnego regulacjom prawa spółdzielczego.  

Sąd odwołał się do art. 226 § 1 oraz art. 208 § 1 ustawy prawa 

spółdzielczego. Obowiązek poniesienia kosztów budowy w pełnej 

wysokości oznacza, że na zobowiązanym spoczywa obowiązek wpłaty na 

rzecz spółdzielni wkładu budowlanego, którego wysokość stanowi 

ekwiwalent otrzymanego lokalu. Kwota ta musi zatem wynikać z wszystkich 

nakładów, jakie zostały rzeczywiście poniesione w związku z budową 

danego lokalu (domu). Zgodnie z art. 226 § 3 prawa spółdzielczego na 

członku spoczywał obowiązek uzupełnienia tego wkładu do uprzednio 

wniesionego wkładu budowlanego kwoty, która ostatecznie będzie 
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odpowiadała pełnym i rzeczywistym kosztom wybudowania lokalu (domu). 

Tak też zostało to uregulowane w łączącej strony umowie z dnia 23 sierpnia 

1997 r.  

Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że na pozwanym spoczywał 

obowiązek uiszczenia kwoty wkładu budowlanego w wysokości 

odpowiadającej kosztom wybudowania należącego do niego segmentu 

mieszkalnego, a z uwagi na okoliczność, że wpłacony przez pozwanego 

pierwotnie wkład budowlany nie był wystarczający do pokrycia tych 

kosztów w całości, spoczywał na nim obowiązek uzupełnienia wkładu.  

Za ostateczny koszt budowy domu jednorodzinnego pozwanych o 

powierzchni użytkowej mierzonej w świetle wyprawionych ścian 

wynoszącej 193,08 m
2
 Sąd uznał kwotę 472.276,63 zł. Kwota ta uwzględnia 

okoliczność, iż powierzchnię użytkową mieszkania stanowi część całkowitej 

powierzchni i wynosi 177,48 m
2
, zaś pozostałe 15,60 m

2
 z stanowiła 

powierzchnię garażu, którego koszty budowy są niższe niż części 

mieszkalnej. W ocenie Sądu zasadnym było zastosowanie wariantu biegłej 

liczonego według powierzchni rzeczywistej lokalu z uwzględnieniem różnic 

w kosztach budowy garażu. Na koszt budowy segmentu pozwanych nie 

pozostawała bez wpływu także okoliczność, iż budowa garażu wymagała 

niższych nakładów, dlatego też ta część kosztów budowy domu nie mogła 

być taka, jak pozostała część mieszkalna.  

Po odjęciu wpłaconego uprzednio przez pozwanego wkładu 

budowlanego w wysokości 406.754,63 zł do uzupełnienia wkładu 

budowlanego pozostawała kwota 65.521,74 zł. Taką też kwotę zasądził od 

pozwanych na rzecz powodowej Spółdzielni.  

 O odsetkach od zasądzonego roszczenia Sąd orzekł na podstawie art. 

481 k.c. przyjmując za datę początkową ich naliczania dzień 16 listopada 

2001 r.    Powódka poinformowała pozwanych o dokonaniu indywidualnego 
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rozliczenia inwestycji pismem z dnia 16 października 2001 r. wzywając ich 

jednocześnie do uzupełnienia wkładu budowlanego w terminie do dnia 15 

listopada 2001 r. Rozliczenie to uwzględniało dokonaną przez powódkę 

korektę powierzchni domu jednorodzinnego pozwanych. Sąd uznał, że wraz 

z doręczeniem pozwanym wezwania z dnia 16 października 2001 r. pozwani 

dowiedzieli się o roszczeniu powódki i wraz z upływem wskazanego w 

wezwaniu terminu pozostawali w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.  

Sąd nie podzielił podnoszonego przez pozwanych zarzutu 

przedawnienia roszczenia. Przywołał treść art. 117 § 2 k.c. i art. 118 k.c. i 

nie zgodził się ze stanowiskiem pozwanych, że roszczenie powódki wiązało 

się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i powinno być objęte 

trzyletnim terminem przedawnienia. Zawarta między stronami umowa 

dotyczyła statutowej działalności powodowej Spółdzielni, jaką było 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Takie działania 

spółdzielni nie było nastawione na uzyskanie  zysków. Nie miały one 

charakteru zarobkowego jaki wiąże się z czynnościami podejmowanymi w 

ramach działalności gospodarczej. Tym samym roszczenie dochodzone 

przez powódkę nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

i nie miał do niego zastosowania trzyletni termin przedawnienia, lecz termin 

dziesięcioletni. Powództwo zaś w sprawie niniejszej zostało wniesione przed 

upływem tego terminu. 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c.  

Od wyroku tego apelacje wniosły obie strony. 

Pozwani zaskarżyli wyrok w części uwzgledniającej powództwo oraz 

orzekającej o kosztach procesu. 

Zarzucili Sądowi Okręgowemu naruszenie przepisów prawa 

materialnego – art. 117 i art. 118 k.c., art. 481 k.c., art. 65 k.c. w zw. z art. 

353¹ k.c. oraz art. 226 § 1 i 3 prawa spółdzielczego; naruszenie prawa 
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procesowego – art. 233 § 1,  art. 217, art. 162 i art. 328 § 2 k.p.c. oraz 

zgłosili zarzut przedawnienia części odsetek ustawowych. 

Wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w 

całości oraz zasądzenie kosztów procesu za obie instancje ewentualnie o 

jego uchylenie w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 

Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów procesu za obie 

instancje. 

Powódka zaskarżyła apelacją wyrok Sądu Okręgowego w części 

oddalającej powództwo podnosząc zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., 

nierozpoznanie istoty sprawy oraz naruszenie prawa materialnego – art. 226 

prawa spółdzielczego oraz art. 65 k.c. 

Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa 

w całości i zasądzenie kosztów procesu ewentualnie jego uchylenie w 

zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi 

Okręgowemu. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie zważył c następuje: 

Apelacja pozwanych jest usprawiedliwiona z tej zasadniczej 

przyczyny, że wbrew odmiennemu stanowisku Sądu pierwszej instancji, 

dochodzone roszczenie o uzupełnienie wkładu budowlanego, które stało się 

wymagalne w dniu 15 listopada 2001 r., uległo przedawnieniu z upływem 15 

listopada 2004 r., a zatem wytoczenie powództwa w dniu 2 czerwca 2011 r. i 

podniesienie przez pozwanych zarzutu przedawnienia nie mogło skutkować 

uwzględnieniem powództwa w jakiejkolwiek części. 

Podzielając zasadnicze ustalenie w sprawie Sądu Okręgowego 

(którego obie strony nie kwestionowały), że roszczenie dotyczyło 

uzupełniania wkładu budowalnego związanego z prawem do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej należącym do pozwanych i że 

ustalenie ostatecznego kosztu budowy tego budynku zostało dokonane 
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pismem Spółdzielni z 16 października 2001 r., które wyznaczyło pozwanym 

termin spełnienia świadczenia, nie można zgodzić się ze stanowiskiem tego 

Sądu, że dochodzona wierzytelność nie była związana z prowadzoną przez 

Spółdzielnię działalnością gospodarczą z tego tylko powodu, że umowa 

pomiędzy stronami dotyczyła statutowej działalności powodowej 

Spółdzielni, jaką było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków, a 

takie działania spółdzielni nie było nastawione na uzyskanie  zysków (nie 

miało charakteru zarobkowego). 

Jakkolwiek w judykaturze Sądu Najwyższego jeszcze do 2011 r. 

zdawało się dominować stanowisko zgodne z tym poglądem Sądu 

Okręgowego, jednak nie wydaje się ono przekonywające i zostało 

poniechane w późniejszym orzecznictwie tego Sądu.  

          Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (I 

CSK 199/12, LEX nr 1254613), działalność spółdzielni mieszkaniowej, 

dostosowana do jej specyficznych zadań, choć nieprowadzona w celu 

zarobkowym, lecz podporządkowana nadrzędnej zasadzie gospodarności, 

mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. 

          Sąd Najwyższy podkreślił, że spółdzielnia mieszkaniowa jest 

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ k.c. a wcześniej była podmiotem 

gospodarczym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o 

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. 

U. Nr 101, poz. 78 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 

poz. 1095 z późn. zm.). Sąd Najwyższy zajmował takie stanowisko w 

szczególności w uchwale z dnia 25 czerwca 1991 r., III CZP 53/01 

(niepubl.), uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 6 grudnia 1991 r., III 

CZP 117/91 (OSNC 1992, Nr 5, poz. 65) i postanowieniu z dnia 20 
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października 1999 r., III CKN 372/98 (OSNC 2000, Nr 4, poz. 81). 

Odnosząc się natomiast do zagadnienia związanego z tym, że spółdzielnia 

mieszkaniowa prowadzi tzw. działalność bezwynikową, a więc 

niezarobkową (obecnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 

1116 z późn. zm.; dalej: "u.s.m."; poprzednio art. 208 § 4 pr. spółdz.), Sąd 

Najwyższy odwołał się do uchwały z dnia 21 stycznia 2011 r. (III CZP 

125/10, OSNC 2011, Nr 10, poz. 107)  w której zwrócono uwagę, że 

wprawdzie spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność tzw. 

bezwynikową, nieobliczoną na zysk, to w zakresie działalności 

ukierunkowanej na szeroko pojęte zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

swoich członków musi być traktowana na rynku tak samo jak inni 

przedsiębiorcy działający bezpośrednio w celu osiągnięcia zysku. Wyjaśnił 

przy tym, że działalnością gospodarczą jest także działalność niezarobkowa, 

zmierzająca jedynie do pokrywania własnymi dochodami ponoszonych 

kosztów. W działalności, w której dominuje podporządkowanie regułom 

ekonomicznym, motyw zysku (zarobku) zastępowany jest motywem 

racjonalnego (ekonomicznego) gospodarowania, co oznacza zamiar 

uzyskania maksymalnego efektu - niekoniecznie zysku - przy danym 

nakładzie środków albo zamiar minimalnego zużycia tych środków w celu 

wykonania wyznaczonego zadania. W konkluzji uznał, że działalność 

spółdzielni mieszkaniowej, dostosowana do jej specyficznych zadań, choć 

nieprowadzona w celu zarobkowym, lecz podporządkowana nadrzędnej 

zasadzie gospodarności, mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. 

           To stanowisko znalazło aprobatę tutejszego Sądu Apelacyjnego (por. 

m.in. wyrok z dnia 24 października 2013 r., I ACa 642/13, Lex nr 1409376) i 

skład niniejszy je podziela.  
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   Kwestia, czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą zakładają 

osiągnięcie zysku, czy tylko pokrywanie kosztów swojej działalności 

własnymi dochodami, łączy się z rodzajem realizowanych przez nie zadań i 

statutowo określonym celem prowadzonej działalności (por. uchwały składu 

siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 

40/91, OSNCP 1992, Nr 2, poz. 17, z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91, 

OSNCP 1992, Nr 5, poz. 65 ze sprost. w OSNCP 1993, nr 7-8, s. 169 i z dnia 

14 maja 1998 r., III CZP 12/98, OSNC 1998, Nr 10, poz. 151). 

  Hipotezą z art. 118 k.c. objęty jest podmiot, który profesjonalnie i 

zawodowo trudni się działalnością gospodarczą, a roszczenie jego jest 

związane z tym zakresem aktywności. 

   Powyższe przesadzało, że w realiach sprawy niniejszej dochodzone 

roszczenie związane były z prowadzoną przez powódkę działalnością 

gospodarczą; ulegały zatem przedawnieniu w krótszym terminie 3 - letnim. 

  Z tych wszystkich względów, skoro doszło do podniesienia zarzutu 

przedawnienia, a przekroczenie terminu było bardzo duże, brak było 

przesłanek do uznania, że zarzut ten naruszał zasady współżycia społecznego 

(art. 5 k.c.). 

Przeciwnie, stabilizacja wzajemnych relacji majątkowych członka i 

spółdzielni wymaga, aby okres niepewności co do istnienia wzajemnych 

roszczeń był jak najkrótszy.   

        Ten wzgląd był dostateczny do uwzględnienia apelacji pozwanych bez 

potrzeby odnoszenia się do pozostałych zarzutów w niej podniesionych. 

Skutkował także, że apelacja powódki a limine była pozbawiona 

usprawiedliwionych podstaw. 

         Z tych względów, na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 k.p.c. Sąd 

Apelacyjny orzekł jak w sentencji. 
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          O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 108 § 1, art. 98 i art. 

391  k.p.c.   

 

 


