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Warszawa, 18 maja 2021 
 
 

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

 
Sygn. akt: II C 107/18 

 
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 
 

Wczoraj poczta przyniosła mi kolejne pismo procesowe pełnomocnika 

powoda. Znajdują się tam zaskakujące stwierdzenia. Między innymi takie, że 

właścicielem budynku w którym mieszkam jest SM Przy Metrze, przydział został 

skuteczne ustanowiony, a zaprzeczenie tym tezom przez biegłą Gabrielę 

Rudnicką dowodzi jej stronniczości. 

Konsekwentnie twierdzę, iż pozew nie znajduje podstawy prawnej na co 

przedstawiłem dowody w postaci dokumentów urzędowych oraz wskazałem 

konkretne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej. Przywołałem też orzeczenia sądowe potwierdzające moje stanowisko. 

Ponadto w ostatnich dniach nastąpiły istotne, znane już stronie powodowej 

zdarzenia mające wpływ na toczące się postępowanie a mianowicie: 

1. Oddalenie w dniu 20 kwietnia 2021 przez Sąd Apelacyjny w 

Warszawie (sygn. V ACa 290/20) apelacji Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przy Metrze od wyroku Sądu Okręgowego II C 33/19 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. 

2. Ogłoszenie w dniu 22 kwietnia 2021 przez Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Mokotowa wyroku w postępowaniu I C 1486/18 

oddalający 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. 
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O wyroku z dnia 20 kwietnia 2020 dowiedziałem się od sąsiada. Niestety w 

portalu orzeczeń wyrok nie jest opublikowany, a na mój wniosek do BOI w trybie 

dostępu do informacji publicznej o udostępnienie orzeczenia nie dostałem 

jeszcze odpowiedzi. Orzeczenie nie powinno być dla powoda zaskoczeniem. Za 

przykład można podać podobne wcześniejsze orzeczenia V ACa 471/17, 

III CZP 87/02, III CZP 14/98 gdzie wskazano, iż wszelkie roszczenia majątkowe 

przedawniają się po okresie 10 lat, o ile okres przedawnienia w konkretnej 

sytuacji nie został określony odmiennie.  

W piśmie procesowym z 25 lutego 2021 załączałem wyrok V Ca 275/19 z 

dnia 5 sierpnia 2020. W uzasadnieniu znalazło się zalecenie dla Sądu 

Rejonowego: 

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. 

 Ponieważ apelacja spółdzielni została oddalona nie ma już żadnych 

wątpliwości, iż mnie i mojej żonie nie przysługuje ekspektatywa prawa do domu 

jednorodzinnego. W zasadzie Sąd Okręgowy stwierdził to już wcześniej w wyroku 

z dnia 27 listopada 2019 dotyczącym innego postępowania – V Ca 1771/19: 

Z winy powoda, który nie zawarł umowy użytkowania wieczystego, pozwani 

nie posiadają żadnego prawa do wybudowanego domu. Taki stan 

faktyczny, daje im brak bezpieczeństwa prawnego co do miejsca swojego 

zamieszkania. Grunt ten jest własnością Gminy, która w każdej chwili ma 

prawo wystąpić przeciwko pozwanym z pozwem o eksmisję. 

Miesiąc temu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok w 

postępowaniu I C 1486/18 oddalający powództwo SM Przy Metrze przeciwko 

mnie i mojej żonie o zapłatę przeszło 10 tys. złotych. Dołączam uzasadnienie 

tego wyroku celem przedstawienia rozumowania innego składu orzekającego w 

identycznym stanie faktycznym i prawnym. 

 
 

________________________ 
Zbigniew Sarata 

 
 
Załączniki: 

1. Informacja o wyroku V ACa 290/20 
2. Uzasadnienie wyroku I C 1486/18 

 


