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Warszawa, 31 maja 2021 
 

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

Sygn. akt:  II C 5719/19 
 

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

Pozwane: Miasto Stołeczne Warszawa 
Pl. Bankowy 3/5, 01-231 Warszawa 

SPRZECIW OD ZARZĄDZENIA W SPRAWIE 
ROZPOZNANIA SPRAWY NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM 

 
 

Stosownie do pouczenia zawartego w zarządzeniu z dnia 19 maja 2021 składam 

sprzeciw w sprawie zarządzenia o przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego celem 

rozpoznania sprawy i domagam się przeprowadzenia rozprawy. Jednocześnie 

przedstawiam dowody mające istotne znaczenie dla toczącego się postępowania. 

W odpowiedzi na mój pozew radca prawny Katarzyna Bornowska przedstawiła 

akt notarialny z 2 października 1997 ustanawiający dzierżawę niezabudowanych 

działek 4/1 oraz 4/3 na rzecz Spółdzielni mieszkaniowej Przy Metrze. Na mapie 

(załącznik nr 1) jest zaznaczona działka 4/3 oraz działki 4/39, 4/40, 4/41 oraz 4/42, 

które powstały w wyniku parcelacji działki 4/1. Pani Katarzyna Bornowska zapomniała 

jednak poinformować Sąd, iż uchwała Rady Gniny Warszawa Ursynów umożliwiająca 

zawarcie tej długoletniej dzierżawy została zakwestionowana przez Wojewodę 

Warszawskiego (załącznik nr 2). Rada Gminy zignorowała pismo wojewody, ale za to 

2 lata później powzięła uchwałę przeznaczającą działki o których mowa do objęcia 

przez SM Przy Metrze w użytkowanie wieczyste (załącznik nr 3). Niestety, spółdzielnia 

z dobrodziejstwa uchwały nie skorzystała. 

Na działkach 4/1 oraz 4/3 spółdzielnia wybudowała 5 budynków wielorodzinnych 

oraz 16 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Po paru latach z SM Przy 

Metrze wydzieliła się z działką 4/3 spółdzielnia Migdałowa-II a po kilku następnych 

latach na działce 4/40 – spółdzielnia Migdałowa. Działka 4/42 na której znajduje się 

dom w którym mieszkam nadal jest dzierżawiona przez spółdzielnię Przy Metrze. 

Historia dzierżawy działki 4/3 doczekała się happy endu. Spółdzielnia Migdałowa-

II Sukcesor spółdzielni Przy Metrze przez 20 lat płaciła czynsz w wymiarze ustalonym 

w roku 1997, a ostatnio spółdzielnia Migdałowa-II nabyła własność działki za 1% jej 

wartości (załącznik nr 4). Rzecz jasna spółdzielnia stała się jednocześnie właścicielem 

budynku, a lokatorzy właścicielami mieszkań, których budowę finansowali. 
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Zupełnie inaczej miasto stołeczne Warszawa potraktowało sąsiednią działkę 4/1 

będącą przedmiotem dzierżawy z 1997 roku. W 2008 roku miasto podniosło wysokość 

czynszu dzierżawnego i pozwało SM Przy Metrze o zapłatę. Proces o wysokość 

czynszu dzierżawnego toczy się do dnia dzisiejszego. 

Zakończył się za to prawomocnym wyrokiem proces z powództwa SM Przy 

Metrze przeciwko miastu stołecznemu Warszawa (poprzednia sygnatura II C 33/19) o 

zastępcze oświadczenie woli w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego działki 

4/42 powstałej z podziału działki 4/1 (załącznik nr 5). Miasto stołeczne skutecznie 

podniosło przedawnienie roszczenia. 

Intersujące jest zestawienie stanowisk samorządu wobec dwóch spółdzielni 

dzierżawiących działki na podstawie aktu notarialnego z 1997 roku. Pierwsza 

spółdzielnia płaciła czynsz dzierżawny w stałej wysokości, drugiej czynsz 

podwyższono. Pierwszej spółdzielni sprzedano grunt za 1% wartości, drugiej 

odmówiono ustanowienie użytkowania wieczystego za pierwszą wpłatę w wysokości 

15% wartości gruntu. Na tej podstawie mogę obawiać się, iż miasto stołeczne 

Warszawa ma specjalne plany w stosunku do działki na której są wybudowane 

budynki szeregowe i dlatego wystosowałem pozew o wstąpienie w stosunek 

najmu. Przypomnę wskazywane w moim piśmie procesowym z dnia 7 grudnia 2020 

ustalenie Sądu Okręgowego ze sprawy V Ca 1771/19: 

Taki stan faktyczny, daje im [mnie i mojej żonie] 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. 

Zdaniem radcy prawnej Katarzyny Bornowskiej zawarta w 1997 roku umowa 

dzierżawy zwalnia miasto stołeczne Warszawa od obowiązku administrowania 

budynkami stanowiącymi własność samorządu. Co więcej – zdaniem pani radcy 

prawnej budynki wzniesione na gruncie dzierżawionym od samorządu automatycznie 

przestają stanowić gminny zasób nieruchomości. Aby zaprzeczyć tym twierdzeniom 

przedstawiam opinie prawną (załącznik nr 6). Jeżeli pani Katarzyna Bornowska zna 

przepis, który wykreśla z gminnego zasobu budynki mieszkalne będące własnością 

samorządu – wzywam ją do wskazania odpowiedniego artykułu obowiązującej ustawy, 

lub rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy. 

Wskazuję także na obowiązki właściciela budynków (miasta stołecznego 

Warszawy). Art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż 

zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, 

zawartej z jej właścicielem. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Taka umowa w stosunku do domu w którym mieszkam nie została 

zawarta. Art. 186 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymaga, aby 

zarządca nieruchomości podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. To 

również nie zostało spełnione i dowodzi, iż miasto stołeczne Warszawa łamie prawo. 

Miasto stołeczne Warszawa w skutek zaniedbań, braku poszanowania prawa 

urzędniczej nieudolności oraz złej woli nie rozwiązuje problemów własnościowych. 
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Przykładem tego jest interpelacja radnego Pawła Sawickiego oraz odpowiedź 

zastępcy Prezydenta Warszawy – Roberta Soszyńskiego (załącznik nr 7). 

Najdelikatniej rzecz ujmując zastępca prezydenta rżnie głupa. Nie są prowadzone 

żadne postepowania, nie jest gromadzona żadna dokumentacja i nie jest prowadzona 

analiza zgromadzonych materiałów. Proszę aby Wysoki Sąd zapoznał się z 

wystąpieniem mojego pełnomocnika – Piotra Staronia (załącznik nr 8) oraz 

odpowiedzią miejskiego urzędnika. Samorząd lekceważy mieszkańców i ich sprawy 

majątkowe. 

Obawiam się, że któremuś z urzędników może wpaść w oko dom jednorodzinny 

w pobliżu stacji metra i jak wskazał Sąd Okręgowy w postepowaniu V Ca 1771/19 – 

miasto wystąpi z pozwem o eksmisję. W efekcie ktoś inny wprowadzi się do domu za 

budowę którego zapłaciłem spółdzielni mieszkaniowej niemałe pieniądze. Mając 

powyższe na uwadze, wnoszę o przeprowadzenie rozprawy celem odniesienia się 

przez stronę pozwaną do przedstawionych przeze mnie faktów. Wnoszę o 

wyznaczenie odpowiednio dużej sali mogącej pomieścić publiczność oraz 

zainteresowanych przedstawicieli mediów. 

 

 

 
________________________ 

Zbigniew Sarata 
 
Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna 
2. Pismo wojewody 
3. Uchwałą Rady Gminy Warszawa Ursynów 
4. Uchwała Rady Warszawy 
5. Wyrok z uzasadnieniem 
6. Opinia prawna 
7. Interpelacja radnego 
8. Korespondencja r. p. Piotra Staronia 

 


