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Warszawa, 25 lutego 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 
 

SPÓŹNIONE PISMO PROCESOWE 
 

 

Wyrażam ubolewanie, iż przegapiłem rozprawę w dniu 23 lutego 2021, o 

czym przypomniał mi dopiero portal sądowy. 

 Niezmiennie podstawą mojego stanowiska jest twierdzenie, iż pozew nie 

znajduje podstawy prawnej na co piśmie procesowym z 26 lipca 2018 

przedstawiłem opinię prawną. W piśmie procesowym z 15 stycznia 2020 

powołałem się na opinię sporządzoną na zlecenie tutejszego Sądu w identycznej 

sprawie: http://sm.sarata.pl/2017_czynsz/II_C_3156_17-opinia.pdf. Konkluzja 

opinii jest stwierdzenie: 

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. 

 

Dodatkowo nastąpiły istotne, a oczywiście znane stronie powodowej 

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. 

http://sm.sarata.pl/2017_czynsz/II_C_3156_17-opinia.pdf


  

 

2 

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 

 

Ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze prowadzę spory sądowe od 

2000 roku i miałem okazję do zapoznania się z wieloma opiniami biegłych, które 

ograniczały się do przepisania stawek organów statutowych spółdzielni i 

przemnożenia tych stawek przez powierzchnie podane również przez 

spółdzielnię. Takie podejście nie miało nic wspólnego z pracą biegłego i po prostu 

duplikowało obliczenia wykonywane przez programy komputerowe karmione 

tymi samymi danymi. Biegła Gabriela Rudnicka jako jedyna przeanalizowała 

powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, Statut 

Spółdzielni, plany gospodarcze oraz regulaminy. 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.  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. 

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. 

Spółdzielnia nie ma żadnego ustawowego obowiązku zarządzania 

nieruchomością. Nie ma do tego nawet żadnego umownego umocowania. 

Nieruchomość nie stanowi jej mienia. Budynek zajmowany przez pozwanych 

stanowi gminny zasób nieruchomości co wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami: 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 
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użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy. 

 

Potwierdza to również art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego: 

Ilekroć w ustawie jest mowa o mieszkaniowym zasobie gminy – należy 

przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych 

osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, 

z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale 

pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. 

 

Sposób zarządzania nieruchomością stanowiącą gminny zasób 

nieruchomości określa art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie 

nieruchomością, zawartej z jej właścicielem... Umowa wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Spółdzielnia zaś nie może wylegitymować się umową na zarządzanie 

nieruchomością. Powyższe twierdzenia potwierdza opinia prawna składana wraz 

ze sprzeciwami od nakazu zapłaty. 

 

Również na bazie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu 

spółdzielni twierdzenia i o obowiązku zarządzania budynkiem w którym 

mieszkają pozwani nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Art. 5 ust. 5 

określa podstawowy warunek jaki musi być spełniony aby spółdzielnia 

zarządzała nieruchomością będącą własnością innego podmiotu: 

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej 

mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z 

właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości. 

 

Już w samej konstrukcji tego zdania tkwi rozróżnienie co nie stanowi mienia 

spółdzielni i mienia członków spółdzielni. Własność podmiotu trzeciego nie 

stanowi mienia spółdzielni ani mienia jej członków. Wątpliwości rozwiewa treść 

Art. 40 u.s.m. 

Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem 

nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym 

gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej 

członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni 

odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. 

 

Zatem sama konstrukcja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zakłada, 

że aby ustawa mogła być stosowana spółdzielni powinna być właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym gruntu. 
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Wprawdzie Art. 4 u.s.m. w ust. 1, 11, 2 i 4 określa obowiązki osób, którym 

przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz własność lokali, ale pozwanym 

takie prawa nie przysługują. Z kolei ust. 3 mówi o pokrywaniu kosztów budowy 

lokali oraz opłatach określonych w ust. 1 i 2 od chwili postawienia im lokali do 

dyspozycji. Tyle, że spółdzielnia nie może czegokolwiek postawić do dyspozycji 

nie będąc tego czegoś właścicielem ani działając na podstawie umowy zawartej 

z właścicielem. 

 

Jak przypuszczam ustawodawca w art. 4 ust. 3 u.s.m. zakładał okres 

przejściowy pomiędzy zakończeniem budowy, a formalnym ustanowieniem aktu 

odrębnej własności lokalu, co może zająć kilka tygodni. W sytuacji będącej 

obiektem zainteresowania Sądu – stan tymczasowości trwa z wyłącznej winy 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze już ponad 20 lat. Spółdzielnia nie ma 

nawet szansy stania się właścicielem domu i budynku, co wynika z omówionego 

później załącznika nr 2. 

 

W końcu aby za coś pobierać pieniądze wypadałoby coś dać w zamian. 

Mam na myśli rzeczywiste zarządzanie domem w którym pozwani mieszkają. 

Prawda jest taka, że spółdzielnia w ogóle nie administruje domami 

jednorodzinnymi. Potwierdziła to w rozmowie ze mną pani Elżbieta Domańska 

(telefon 609 041 430). 

 

Moje twierdzenia dotyczące braku uprawnień spółdzielni do zarzadzania 

nieruchomością znajdują potwierdzenie w statucie spółdzielni. Statut w § 5 pkt. 2 

określa przedmiot działalności spółdzielni: 

Przedmiotem działalności spółdzielni jest zarządzanie 

nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub nabyte na 

podstawie obowiązujących przepisów mienie jej członków.  

 

Nie może się tez powoływać na obowiązek „zarządzania nieruchomościami 

stanowiącymi jej mienie”. gdyż jak wynika z regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 24 marca 2014 – mieniem spółdzielni są: 

nieruchomości, budynki i budowle, lokale, elementy małej architektury 

będące własnością Spółdzielni 

 

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

(załącznik nr 1) sprowadza się do stwierdzenia, iż 

z winy powoda, który nie zawarł umowy użytkowania wieczystego, 

pozwani nie posiadają żadnego prawa do wybudowanego domu. 
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Również uzasadnienie ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 wyroku II C 33/19 

(załącznik nr 2) nie pozostawia wątpliwości co do winy SM Przy Metrze za 

zaistniałą sytuację: 

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 twierdzi, 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 twierdzi, 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 
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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. 

 

Dla niniejszego postępowania bardzo istotne są także ustalenia zapisane w 

uzasadnieniu wyroku z dnia 5 sierpnia 2020 (V Ca 275/19, załącznik nr 3). 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. 

 

Miesiąc temu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok w 

postepowaniu XVI C 1010/19 (załącznik nr 4). Ja i moja żona zostaliśmy 

wprawdzie zobligowani do zapłacenia spółdzielni kwoty 1 113,19 zł, ale należy 

zaznaczyć, iż pozwem spółdzielnia domagała się zapłaty 8 363,61 zł. Już 

uregulowałem to zobowiązanie i nie będę wnosił apelacji. 

 
 
 

________________________ 
Zbigniew Sarata 

 
 
Załączniki: 

1. Uzasadnienie wyroku z dnia 27 listopada 2019 
2. Uzasadnienie wyroku z dnia 4 lutego 2020 
3. Uzasadnienie wyroku z dnia 5 sierpnia 2020 
4. Uzasadnienie wyroku z dnia 20 grudnia 2020 

 

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
https://sm.sarata.pl/2019_czynsz/XVI_C_1010_19-uzasadnienie-wyroku.pdf

