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Warszawa, 1 października 2020 
 
 

Sąd Rejonowy 
dla Warszaw Mokotowa 
II Wydział Cywilny 
ul. Płocka 9/11b 
01-231 Warszawa 

 
 
Sygn. akt:  II C 3471/16 
 

 
Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 
Al. K.E.N. 36 lok. U-128, 02-797 Warszawa 
 

Pozwani: Zbigniew Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

Zofia Maciejewska-Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
 

PISMO PROCESOWE WRAZ Z WNIOSKIEM DOWODOWYM 
o przeprowadzenie dowodu z dokumentów 

 

Działając w imieniu własnym oraz mojej żony,  z uwagi na fakt wydania w dniu 3 

lipca 2019 r. w postępowaniu cywilnym sygn. akt II C 3156/17 w toczącym się przed 

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotów II Wydział Cywilny Opinii biegłej sądowej 

z zakresu księgowości i rachunkowości Gabrieli Rudnickiej na okoliczność: rozliczenia 

opłat eksploatacyjnych za lokal zajmowany przez pozwanych Warszawa ul. Lanciego 

9 B na podstawie dokumentacji księgowej udostępnionej przez spółdzielnię (…), która 

to opinia pozostaje w nierozerwalnym związku z istotą rozpoznawanej przez Wysoki 

Sąd sprawy, niniejszym wnosimy: 

 

o przeprowadzenie dowodu z dokumentu w kontekście przedmiotowej sprawy 

znajdującej się w aktach sprawy sygn. akt II C 3156/17 

 

Na okoliczność wykazana że: 

 

braku jakiejkolwiek podstawy prawnej i faktycznej do obciążania 

Pozwanego opłatami za jego lokal mieszkalny położony w Warszawie przy 

ulicy Lanciego 9B z tego względu, że zarówno ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych jak i statut Spółdzielni nie przewiduje opłat w stosunku do 

osób … oczekujących na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego 

własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. 

 

Wskazuję, że zgłoszenie niniejszego wniosku dowodowego stało się możliwe 

dopiero teraz, z uwagi na fakt, że ostatnia rozprawa odbyła się 20 marca 2017, zaś 
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termin 15 czerwca 2020 został odwołany ze względu na zagrożenie epidemiczne. 

Opinia o której mowa została wydana w dniu 3 lipca 2019 r. Doręczenie jej nastąpiło 

w dniu 2 września 2019 r. w toku postępowania prowadzonego przed Sądem 

Rejonowym dla Warszawy Mokotowa sygn. akt II C 3156/17. Z tych powodów wniosek 

dowodowy jest możliwy dopiero na aktualnym etapie sprawy. 

 

Dodatkowo nastąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na toczące się 

postępowanie a mianowicie: 

1. Ogłoszenie w dniu 27 listopada 2019 przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

wyroku V Ca 1771/19 oddalające powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przy Metrze przeciwko Zofii Maciejewskiej Sarata i Zbigniewowi Sarata w 

identycznym stanie faktycznym i prawnym jak w postępowaniu, którego 

dotyczy niniejsze pismo. 

2. Ogłoszenie w dniu 4 lutego 2020 przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

wyroku II C 33/19 oddalającego powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przy Metrze przeciwko miastu stołecznemu Warszawa o zastępcze 

oświadczenie woli w kwestii ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

gruntu na którym jest między innymi posadowiony budynek jednorodzinny 

Lanciego 9b. 

3. Ogłoszenie w dniu 5 sierpnia 2020 przez Sąd Okręgowy wyroku w 

postepowaniu V Ca 275/19 uchylające zaskarżony wyrok Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Mokotowa (II C 2958/15) z powództwa 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze przeciwko Zofii Maciejewskiej 

Sarata i Zbigniewowi Sarata w identycznym stanie faktycznym i prawnym 

jak w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze pismo. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z dokumentu ze sprawy 

znajdującej się w aktach sprawy sygn. akt II C 3156/17 jest w pełni uzasadniony.  

Zgodnie z art. 227  kodeksu postępowania cywilnego  przedmiotem dowodu są 

fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Niewątpliwie  wydania 

w dniu 3 lipca 2019 r.   w postępowaniu cywilnym sygn. akt II C 3156/17 prowadzonym 

przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotów II Wydział Cywilny Opinia biegłej 

sądowej z zakresu księgowości i rachunkowości Gabrieli Rudnickiej na okoliczność: 

rozliczenia opłat eksploatacyjnych za lokal zajmowany przez pozwanych Warszawa 

ul. Lanciego 9 B na podstawie dokumentacji księgowej udostępnionej przez 

spółdzielnię (…), ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.  

 

Przedmiotowa opinia bieglej sądowej (załącznik nr 1) pozostaje bowiem w 

nierozerwalnym związku z istotą rozpoznawanej sprawy, odnosi się do identycznego 

stanu prawnego tak jak to się ma w toczącym się postępowaniu apelacyjnym, stąd 

tylko różnicą, iż dotyczy innego okresu dochodzonych należności. 

 

Opinia biegłej sądowej Gabrieli Rudnickiej jest sporządzona wyjątkowo rzetelnie, 

tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. Biegła zadała sobie trud zbadania 

stanu prawnego nieruchomości rzekomo stanowiącej własność spółdzielni.  



  

 

3 

Przeanalizowała zgodność uchwał organów spółdzielni z planami gospodarczymi, 

zgodność dochodzonych należności ze stawkami opłat lokalnych oraz stawkami za 

media dostarczane przez firmy zewnętrzne, wysokość naliczania opłat przez zarząd 

spółdzielni wobec faktu, iż spółdzielnia nie wykonuje w domu zajmowanym przez 

pozwanych żadnych czynności występujących w budynkach wielorodzinnych. 

 

Pozwani już 17 stycznia 2017 ustosunkowując się do odpowiedzi na sprzeciw od 

nakazu zapłaty wskazywani, iż mieszkają w gminnym zasobie nieruchomości, budynek 

nie stanowi mienia spółdzielni, a spółdzielnia nie ma jakichkolwiek umocowań do 

zarządzania budynkiem. Te twierdzenia zostały w pełni potwierdzone w opinii biegłej 

Gabrieli Rudnickiej. 

 

Zasadnicze odmienne podejście do opinii biegłego sądowego przejawił Witold 

Bosek, dotyczy to zarówno tzw. warstwy formalnej, jak merytorycznej. Nawet pobieżna 

lektura materii opinii prowadzi do oczywistych wniosków, ułomności opinii Witolda 

Boseka (Boska).  Z tych też powodów  Pozwani 15 lipca 2019 roku złożyli zażalenie 

na przyznanie biegłem wynagrodzenia. Zażalenie niestety nie zostało uwzględnione. 

 

W toku postępowania Pozwani podnosili szereg istotnych zarzutów do opinii 

biegłego Witolda Boseka (Boska), które potwierdziła w postepowaniu II C 3157/17 

powołana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa biegła Gabriela Rudnicka.  

 

Ponieważ odnosząca się do identycznego stanu prawnego opinia biegłej sądowej 

Gabrieli Rudnickiej jest diametralnie różna od opinii biegłego sądowego Witolda 

Boseka (Boska) - przyjęcie opinii biegłej Gabrieli Rudnickiej za dowód w sprawie jest 

w oczywisty sposób uzasadnione, a przeprowadzenie dowodu z dokumentu ma istotne 

znaczenie dla sprawy. 

 

Należy zaznaczyć, iż opinia biegłej Gabrieli Rudnickiej została włączona w 

poczet materiału dowodowego dwóch postepowań apelacyjnych toczących się przez 

Sądem Okręgowym w Warszawie o sygnaturach: V Ca 1771/19 i V Ca 275/19. 

Potwierdzają to protokoły z rozpraw z dnia 27 listopada 2019 (załącznik nr 2) i 

3 grudnia 2019 (załącznik nr 3). 

 

Uzasadnienie ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 wyroku V Ca 1771/19 

(załącznik nr 4) sprowadza się do stwierdzenia, iż 

„z winy powoda, który nie zawarł umowy użytkowania wieczystego, 

pozwani nie posiadają żadnego prawa do wybudowanego domu”. 

Można zresztą przywołać uzasadnienie dotyczącego pozwanych wyroku Sądu 

Okręgowego o sygnaturze V Ca 3322/16: 

„za zasadne uznać należy te zarzuty apelacji, które sprowadzają się do 

wykazania, że pozwanym nie służy spółdzielcze prawo do 

zajmowanego lokalu”. 

Również uzasadnienie ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 wyroku II C 33/19 nie 

pozostawia wątpliwości co do winy SM Przy Metrze za zaistniałą sytuację: 
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„Od Spółdzielni należało więc w tej sytuacji wymagać należytego 

dbania o interesy jej członków, a więc także terminowego 

występowania z roszczeniami jej przysługującymi, na drogę sądową” 

Wyrok ten pokazuje ponadto, iż spółdzielnia nie ma realnych szans na 

wywiązanie się z zobowiązania i ustanowienia na rzecz pozwanych własności domu 

jednorodzinnego wraz z prawem do działki.  Powoływane się przez pełnomocnika 

spółdzielni na ekspektatywę spółdzielczego prawa do lokalu lub ekspektatywę 

odrębnej własności lokalu jest bezpodstawne. 

  

Spółdzielnia będzie zapewne twierdzić, iż, pozwani mieli pełną świadomość, że 

budowa odbywać się będzie na dzierżawionym gruncie. Jednak stan ten miał dotyczyć 

wyłącznie trzyletniej dzierżawy na czas budowy. Umowa, którą pozwany zawarł ze 

spółdzielnią 27 sierpnia 1997 w § 7, pkt 1 przewidywała 

„Po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych oraz 

przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - 

Spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów 

wraz z prawami do działek”. 

Moment rozliczenia także był określony w § 11, pkt 2 umowy: 

„Ostateczny koszt budowy zostanie ustalony wg. kosztu 

rzeczywistego w ciągu 4 /czterech/ miesięcy od daty odbioru domu 

jednorodzinnego wraz z infrastrukturą”. 

Osiedle zostało przekazane do użytkowania 15 marca 2000 roku. Minęło ponad 

20 lat, a spółdzielnia nadal nie wywiązała się z zobowiązania. 

 

Zawarcie przez spółdzielnię umowy 29 letniej dzierżawy sprowadziło sytuację 

pozwanych do zamieszkiwania w budynku stanowiącym gminny zasób nieruchomości, 

wzniesionym za pieniądze pozwanych. 

 

Powodowa spółdzielnia będzie zapewne twierdzić, iż uregulowanie stanu 

prawnego i przekazanie pozwanym własności domu wraz z prawem do działki nie 

zmieni zobowiązań płatniczych pozwanych względem spółdzielni. Gdyby pozwani 

zgadzali się z takim twierdzeniem nie podpisaliby w roku 1997 umowy o wybudowanie 

domu jednorodzinnego.  

 

Pozwani bowiem nie mieli zamiaru stać się zakładnikami Spółdzielni i do końca 

życia płacić należności bez świadomości podziału i partycypacji poszczególnych 

mieszkańców w kosztach obsługi lokalu. To co ma miejsce jest w ocenie pozwanych 

charakter haraczem nie wiadomo za co. Działalność spółdzielni dotycząca domu 

zajmowanego przez pozwanych ogranicza się bowiem do naliczania „eksploatacji 

podstawowej” oraz „funduszu remontowego”. Spółdzielnia zaś ani nie administruje 

domem, nie wykonuje żadnych czynności występujących normalnie w budynkach 

wielorodzinnych jak praca dozorcy, czy konserwacja zieleni. Fundusz remontowy 

płacony przez sąsiadów pozwanych został zaś zdefraudowany. 
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Dla niniejszego postępowania bardzo istotne są także ustalenia zapisane w 

uzasadnieniu wyroku z dnia 5 sierpnia 2020 (V Ca 25/19). Sąd Okręgowy zauważył: 

„Sąd Rejonowy powinien w pierwszej kolejności odnieść się do zarzutu 

strony pozwanej … odnośnie braku uprawnienia Spółdzielni do zarządzania 

budynkiem zajmowanym przez pozwanych z przyczyn wskazanych w 

piśmie pozwanych. Sąd winien również rozważyć, jakie znaczenie dla 

wyniku niniejszej sprawy ma okoliczność oddalenia przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie nieprawomocnym wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 r. powództwa 

Spółdzielni ,,Przy metrze” przeciwko m.st. Warszawa o zobowiązanie do 

zawarcia umowy użytkowania wieczystego gruntu (sprawa o sygn. akt II C 

33/19) w kontekście twierdzeń pozwanych o braku ekspektatywy 

własnościowego prawa do domu jednorodzinnego” 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 
________________________ 

Zbigniew Sarata 
Załączniki: 

1. Opinia biegłej Gabrieli Rudnickiej. 
2. Protokół rozprawy z dnia 27 listopada 2019 
3. Protokół rozprawy z dnia 3 grudnia 2019 
4. Uzasadnienie wyroku z dnia 27 listopada 2019 
5. Uzasadnienie wyroku z dnia 4 lutego 2020 
6. Uzasadnienie wyroku z dnia 5 sierpnia 2020 

 
 
 
 
 

https://sm.sarata.pl/2017_czynsz/II_C_3156_17-opinia.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_apelacja2/V_Ca_1771_19-protokol.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_apelacja/V_Ca_275_19-protokol.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_apelacja2/V_Ca_1717_19-wyrok-z-uzasadnieniem.ocr.pdf
https://sm.sarata.pl/inne_procesy/II_C_33_19-uzasadnienie.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_apelacja/V_Ca_275_19-uzasadnienie-wyroku.ocr.pdf

