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PISMO PROCESOWE 

UZUPEŁNIENIE PROTOKOŁU Z ROZPRAWY 

 

 

Zgodnie z p. 10 postanowienia zapadłego na rozprawie w dnia 3 

października 208 składam uzupełnienie swojego stanowiska dotyczące złożonych 

tego dnia dokumentów. 

Opinia prawna nie pozostawia wątpliwości, że dom zajmowany przez 

pozwanych stanowi gminny zasób nieruchomości. Jego administrowanie na 

podstawie art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinno być 

wykonywane po sporządzeniu pisemnej umowy z właścicielem – miastem 

stołecznym Warszawa. Zgodnie z art. 186 ust. 3 zarządca nieruchomości podlega 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Art. 186a zaś 

zobowiązuje zarządcę do przekazywania organom wykonawczym gminy informacji o 

czynszach. Spółdzielnia nie wypełniła żadnego z wymienionych obowiązków. 
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Złożone przeze mnie a sporządzone przez spółdzielnię „informacje o 

wysokości opłat za lokal” świadczą o tym, że uchwalone stawki nie miały żadnego 

związku z rzeczywistością. Wydruk z dnia 2016-12-15 podaje cenę podgrzania wody 

w wysokości 25,10 zł/m3. Tymczasem na skutek nieustannych monitów moich 

sąsiadów stawka ta od 1 września 2018 wynosi już tylko 14,16 zł/m3. Oznacza to, że 

spółdzielnia zawyżała stawki o ponad 70%. W ciągu 2 lat ceny ciepła nie spadły, 

stawka po prostu została urealniona. 

Podobnie jest z podatkiem od nieruchomości, który cudownym sposobem 

zmniejszył się z 23,17 zł w 2016 roku do 11, 58 zł w roku 2018. Stawki urzędowe się 

nie zmieniły i wynoszą 0,48 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku co powierdza 

złożona przeze mnie uchwała Rady Warszawy. Także dzierżawa terenu była 

naliczana bez związku z rzeczywistą powierzchnią działki zajmowanej przez 

pozwanych. W roku 2016 spółdzielnia życzyła sobie 193,08 zł, a roku 2018 TRZY 

RAZY MNIEJ – 64,40zł. 

W dalszym ciągu niezrozumiałe jest jednak domaganie się 285,20 zł 

miesięcznie za tytułu „dzierżawa terenu – rezerwa”. Pozwani oraz ich sąsiedzi już od 

roku 2000, czego dowodzą dwa pisma także złożone na rozprawie, domagali się 

uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Spółdzielnia zaś te żądania 

zignorowała. Spółdzielnia zignorowała też podniesienie czynszu dzierżawnego przez 

władze samorządowe w roku 2008 i doprowadziła do trwającego już 10 lat procesu. 

Niezrozumiałe stają się ponadto zapewnienia pełnomocnika spółdzielni, który 

twierdzi, że spółdzielnia proces z miastem wygra. Skoro wygra – po co rezerwa? A 

jeżeli przegra – dlaczego pozwani mają płacić za indolencję, lub złą wolę władz 

spółdzielni? Poprzez władze spółdzielni należy rozumieć zarząd, radę nadzorczą i 

zebranie przedstawicieli. 

Pomiędzy końcem roku 2017, a początkiem roku 2018 nastąpiła jednak 

zmiana orzecznictwa Sądu Okręgowego, co dodatkowo uzasadnia moje stanowisko. 

Przykładem jest rozstrzygnięcie dotyczące identycznej sprawy mojego sąsiada. 

Wyrok V Ca 1223/16 oddalił powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ze 

względu na postanowienie Art. 5 kodeksu cywilnego :  

nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie 

działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawo i nie 

korzysta z ochrony. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku znalazły się mocne słowa (05:00 min): 

 [pozwani] stali się niewolnikami umowy zawartej w latach dziewięćdziesiątych, w związku z 

tym zasada, jaka wynika z Art. 4 i 6 prawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie odnosi się 

do sytuacji patologicznych, a taka ma miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. 

Sąd odniósł się także do ekspektatywy (05:58 min): 

Co do zasady tylko można stwierdzić, iż prawo które im przysługuje, czyli prawo 

ekspektatywy jest prawem zbywalnym ale nie można abstrahować od warunków rynkowych 
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aglomeracji warszawskiej, iż takie prawo jest zbywalne tylko teoretycznie, albowiem pozwani 

w żaden sposób się z tego prawa nie mogą wyzbyć, sprzedać, przenieść się w inne miejsce, 

aby tych kosztów nie ponosić.  

Sąd Okręgowy w niedawno opublikowanym pisemnym uzasadnieniu wyroku 

stwierdził ponadto: 

W ocenie Sądu Okręgowego uznać należało, iż w realiach niniejszego procesu żądanie 

powoda w zakresie narzucanych przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji podstawowej i 

funduszu remontowego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż zmierza w 

rzeczywistości do przerzucenia skutków niewłaściwej, a nawet sprzecznej z prawem 

działalności Spółdzielni na część mieszkańców osiedla, nie tylko nieponoszących 

odpowiedzialności za czynności podejmowane przez Spółdzielnię, ale także nie 

posiadających żadnych skutecznych środków ochrony prawnej, prowadzących do 

zrealizowania celu określonego w umowie z dnia 1 kwietnia 1998 r. [data zawarcia umowy ze 

spółdzielnią przez sąsiada]. W tym miejscu godzi się podkreślić, iż jak słusznie zauważył Sąd 

meriti mimo upływu dwóch dekad od zawarcia umowy z pozwanymi powodowej Spółdzielni 

nie przysługuje ani prawo własności ani użytkowania wieczystego gruntu, na którym 

wybudowała przedmiotowy budynek. Jednocześnie nie można pomijać, że Spółdzielnia nie 

wykazała by przysługiwało jej choćby roszczenie o przeniesienie własności łub ustanowienie 

wieczystego użytkowania gruntu. W dacie orzekania przez Sądy obydwu instancji powódka 

nie posiada więc nawet potencjalnych możliwości realizacji majątkowych roszczeń 

pozwanych i nie można nawet w przybliżeniu określić perspektywy kiedy roszczenia te 

zostaną zaspokojone. 

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż tak 

znaczny upływ czasu i brak podejmowania przez Spółdzielnię w tym okresie skutecznych 

działań w celu zrealizowania umowy, która wyrażała przecież statutowy i ustawowy ceł 

powołania i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej wskazuje na to, iż utrzymanie 

dotychczasowego stanu rzeczy leży wyłącznie w interesie powódki. Tymczasem pozwani 

zobligowani są do ponoszenia bardzo wysokich, w stosunku miesięcznym, kosztów 

eksploatacji podstawowej mimo, iż część nieruchomości określana jako tzw. mienie 

spółdzielni ma charakter drogi publicznej i należy podjąć działania w celu formalnego 

uregulowania statusu tej nieruchomości. Nadto z niekwestionowanej przez powódkę relacji 

pozwanych wynika, iż Spółdzielnia nigdy nie przeprowadzała ani nie refundowała kosztów 

remontu czy konserwacji domu jednorodzinnego, który zamieszkują pozwani, a w ramach 

zaliczki na fundusz remontowy pozwani zobowiązani są ponosić koszty takich prac 

prowadzonych w budynkach wielomieszkaniowych, a także w innych składnikach 

określanych jako mienie Spółdzielni. 

 Mój towarzysz niedoli nie podnosił wszystkich argumentów, którymi 

próbowałem podważyć zasadność powództwa spółdzielni, a które do tej pory Sąd 

Rejonowy dla Warszawy Mokotowa i Sąd Okręgowy w Warszawie w moich 

procesach przemilczał. Mam na myśli aspekty ściśle prawne dotyczące głównie 

nieskuteczności dokonania przydziału oraz faktu, że budynki wzniesione na gruncie 

dzierżawionym stanowią gminny zasób nieruchomości, co potwierdza załączona 

opinia prawna. 

Ewentualna ekspektatywa nie ma zaś nic wspólnego z obowiązkiem płacenia 
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czynszu, a jest potwierdzeniem zawarcia umowy zobowiązującej spółdzielnię do 

przekazania pozwanym własności domu jednorodzinnego. 

Ponadto na rozprawie mówiłem o rozmowie telefonicznej z panią Elżbietą 

Domańską. Jej telefon (609 041 430) poznałem z kartki włożonej do skrzynki 

pocztowej informującej iż pani Domańska jest administratorem. Zadzwoniłem i 

zapytałem na czym polega administrowanie przez nią zajmowanym przez 

pozwanych domem. Odpowiedziała, że ona wcale domem nie administruje. 

Administruje tylko sprzątaniem połowy ulicy dojazdowej. Nie inaczej było w latach 

poprzednich. 

Zadzwoniłem zatem do firmy WATERBUD (502 307 651) z pytaniem ile 

kosztuje to sprzątanie. Pan z którym rozmawiałem nie umiał mi odpowiedzieć, 

stwierdził jedynie, że paręset zł miesięcznie. Precyzyjną kwotę poznałem od swoich 

sąsiadów. Sprzątanie i odśnieżanie zachodniej strony uliczki dojazdowej kosztuje 

300 zł miesięcznie. W przeliczeni na jeden segment jest to kwota 18,75 zł. To jedyne 

opłaty należne spółdzielni z tytułu obsługi domu w którym pozwani mieszkają. 

Chociaż we wspomnianym wcześniej wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że określana 

jako tzw. mienie spółdzielni droga dojazdowa ma charakter drogi publicznej i należy 

podjąć działania w celu formalnego uregulowania statusu tej nieruchomości. 

 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 

W załączeniu: 

1. Upoważnienie dla osoby najbliższej 

 


