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WYKONANIE WEZWANIA SĄDU
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE W POCZET MATERIAŁU DOWODOWEGO PISMA 

ZAWIERAJĄCEGO WNIOSKI DOWODOWE

Działając w imieniu powódki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w 
Warszawie, dalej jako „Spółdzielnia", pełnomocnictwo i substytucja w aktach sprawy, w 
odpowiedzi na zobowiązanie tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r.:

1) Składam Akt notarialny Rep. nr 13556/97 z dnia 2.10.1997 roku ( Załącznik nr 1)
2) Umowa 3-letniej dzierżawy z dnia 22.06.1996 roku nr L-l-96 (załącznik nr 2)

Jednocześnie wyjaśniamy, że powyższe umowy dzierżawy były jedynymi, na podstawie której 
Spółdzielnia otrzymała w dzierżawę od. m. st. Warszawy działki 4/1 oraz 4/3. Umowy te zostały 
zawarte jedna po drugie, przy czym obecnie obowiązującą jest umowa z 1997 roku. Do żadnej 
w powyższych umów nie były zawierane aneksy, nie były ona również w żaden sposób przez 
strony modyfikowane.
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Jednocześnie zważywszy na fakt, że w dniu 10.12.2019 roku wpłynął do akt sprawy „głos do 
protokołu rozprawy z dnia 3.12.2019 roku" zawierający nowe twierdzenia i wnioski dowodowe 
składane przez pozwanego na podstawie art. 205 3 § 2 kpc wnoszę o wydania postanowienia 
o zobowiązaniu strony do złożenia pisma przygotowawczego, zawierającego wnioski 
dowodowe na okoliczność faktów opisanych w uzasadnieniu pisma, które niniejszym 
składam wskazując, że potrzeba jego złożenia wyniknęła później i związana była bezpośrednio 
z prezentowanym przez pozwanego w załączniku do protokołu stanowiskiem procesowym.

Uzasadnienie

I. Zawieranie umowy dzierżawy.
Przede wszystkim wskazać należy, że żadna z umów dzierżawy, na podstawie których 
spółdzielnia dzierżawi obecnie działkę 4/1 nie została uznana za nieważną.

Zgodnie z umową, dzierżawą objęte były działki 4/1 i 4/3 z obr. 1-11-05, znajdujące się 
ówcześnie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" o łącznej pow. 30.282 m2. Na 
skutek podziału Spółdzielni wyodrębniona została z jej zasobów SM „Migdałowa II", która od 
dnia 4.12.2002 roku stała się sukcesorem praw i obowiązków SM „Przy Metrze" wynikających 
z przedmiotowej umowy dzierżawy -  w zakresie działki ew. 4/3 z obrębu 1-11-05, co ustala 
prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział VI Cywilny z dnia
7.11.2008. W załączeniu składam przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem
Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział VI Cywilny z dnia
7.11.2008. sygn. VI C 371/06 (załącznik nr 3)

W wyniku kolejnego poddziału na części działki 4/1 wyodrębniono również Spółdzielnie 
Mieszkaniową „Migdałowa". Stosownie do prawomocnego w tego części wyroku Sądu 
Okręgowego w Warszawie z dnia 27. 11.2007 roku (sygn. akt IV C 36/05) nowoutworzona 
Spółdzielnia została objęta przedmiotową umową dzierżawy w zakresie działki 4/1.
Dowód: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia z dnia 27. 11.2007 roku (sygn. akt IV C 
36/05) (załącznik nr 4)

Następnie wobec podziałów ww. nieruchomości działka 4/1 została podzielona na działki 
4/42, 4/40 oraz 4/39.

II. Opinia biegłej Gabrieli Rudnickiej-Wąs

Odnosząc się z kolei do złożonej wraz z pismem pozwanego z dnia 03.12.2019 roku opinią 
biegłej Gabrieli Rudnickiej wskazuję, że biegła sporządzając opinię na potrzeby postępowania 
II C 3156/17 dopuściła się szeregu uchybień, które nie zostały jeszcze przez Sąd orzekający w 
ww. sprawie zweryfikowane i w oparciu o nią nie zapadło w powyższej sprawie merytoryczne 
rozstrzygnięcie.
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W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że biegła sądowa, wbrew z^ & Sfó h e j^ iiY i^ 3 ° r s 
dowodowej i okolicznościom, jakie miały przez nią zostać ocenione wydała opinię z 
przekroczeniem uprawnień jakie posiada. Wskazać bowiem należy, ze biegła Rudnicka 
wpisana jest na listę biegłych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie 
jako biegła z zakresu księgowości i rachunkowości. I biorąc pod uwagę powyższe uprawnienia 
i specjalizacje biegła nie zakwestionowała wyliczeń i kwot dochodzonych przez Spółdzielnie 
kwitując je twierdzeniem, że ich wartość jest zgodna z regulacjami wewnętrznymi spółdzielni.

Dużo poważniejszym zarzutem stawianym biegłej przez Spółdzielnie jest fakt, że z 
przekroczeniem posiadanych przez nią kompetencji sporządziła opinie prawną w zakresie 
możliwości pobierania przez Spółdzielnie opłat z tytułu eksploatacji i zarządzania mieniem 
spółdzielczym, a wnioski jakie postawiła są niezgodne zarówno z ustawodawstwem, jak i 
orzecznictwem Sądu Najwyższego, o czym mowa poniżej. Co więcej, opinia biegłej 
Rudnickiej sporządzona została w oparciu o stan faktyczny, w którym pozwany nie był 
członkiem Spółdzielni, co wprost determinowało jej wnioski końcowe. W niniejszym stanie 
faktycznym pozwany sam wskazuje, że w okresie objętym powództwem był członkiem 
powodowej Spółdzielni co dodatkowo uzasadnia brak jakichkolwiek podstaw do 
przeprowadzenia z niej dowodu w niniejszej sprawie.

O nieprawidłowościach w stanowiska biegłej świadczą następujące argumenty:
a) zasady ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie spółdzielni uregulowane są również (jak w pkt. 4 powyżej) w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych dalej usm,

b) zgodnie z art. 4 ust. 1 usm członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez 
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

c) wedle art. 4 ust. I 1 usm osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie 
spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 usm. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art.
2 ust. 3 zd. 2 usm do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące 
lokali.,

d) zgodnie z art. 4 ust. 3 usm, który na mocy odesłania z art. 2 ust. 3 zd. 2 usm znajduje 
zastosowanie również wobec domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni, którzy 
oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu (czyli posiadający ekspektatywe 
danego prawa) są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali
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przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia 
im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2,

e) ąrt. 4 ust 4 usm stanowi, że „Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni sq 
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem ich lokali:, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni 
również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją 
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone 
do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub 
osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak  
członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.".

f) Z_zacytowanych powyżej regulacji prawnych wynika, że zobowiązanymi ustawowo do 
partycypowania w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości wspólnych są zarówno członkowie spółdzielni jak i osoby niebędące 
członkami, a którym przysługuje prawo do lokalu ( w tym nie tylko prawo własności ale 
również prawa spółdzielcze) Co więcej, obowiązanymi do ponoszenia opłat są również 
osoby którym przysługuje ekspaktatywa prawa do lokalu.

g) Konkretyzacja zasad uiszczania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 

określona została w statucie i aktach wewnętrznych szczegółowo regulujących 

kwestię zasad ponoszenia opłat w spółdzielni. Zgodnie z § 13 ust 1 Statutu „Do 

uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie 

opłat zgodnie z postanowieniami statutu obowiązani są: członkowie którym 

przysługują spółdzielcze prawa do lokali; pozostali użytkownicy lokali, z 

zastrzeżeniem § 79 ust. 1 pkt 3 i 4 statutu”.

h) Ponadto wyjaśnić należy, że zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" wysokość 

kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi ustalana jest na podstawie 

Uchwał Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze", które zawierają wyliczenia należności 

dla poszczególnych nieruchomości, w odniesieniu do konkretnych okresów.

i) Dodatkowo wskazuję, że na podstawie treści Uchwały Sądu Najwyższego podjętej w 
składzie 7 sędziów z dnia 24 maja 2013 r. III CZP 104/12 oczywistym stało się, iż 
niedopuszczalne jest de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu (prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w 
razie nieprzysługiwania spółdzielni mieszkaniowej własności (współwłasności) gruntu 
lub prawa użytkowania wieczystego, zarówno w wyniku bezpośredniego utworzenia 
tego prawa, na podstawie umowy członka ze spółdzielnia (wcześniej, tzw. przydziału), 
jak i w rezultacie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu. Tak więc spółdzielnia nie legitymując się tytułem
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własności ani użytkowaniem wieczystym gruntu nie może takiego prawa rzeczowego 
skutecznie ustanowić. Jednakże w tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy 
jednoznacznie przesądził, że „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie 
przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego 
prawa".

j) Zauważyć nadto należy, że już przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz podjęciem uchwały Sądu Najwyższego, o której mowa powyżej 

dochodziło do akceptacji czynności zmierzających do ustanowienia spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu bezpośrednio na rzecz członka spółdzielni w umowie 

o przydział lokalu lub w wyniku przekształcenia w to prawo już istniejącego 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (tak np. uzasadnienie uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 73/94, OSNC 1994, nr 12, poz. 236), także 

wówczas, gdy nie doszło jeszcze do definitywnego uregulowania tytułu 

prawnorzeczowego spółdzielni mieszkaniowej do posiadanej przez nieruchomości. Co 

więcej, potrzeby obrotu prawnego i możliwość uzyskania kredytu bankowego przy 

zabezpieczeniu hipotecznym obciążającym omawiane prawo rzeczowe (art. 65 ust- 2 

u.k.w.h.) prowadziły do występowania z wnioskami o zakładanie odrębnych ksiąg 

wieczystych dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mimo braku tytułu 

właścicielskiego lub quasiwłaścicielskiego do gruntu (tak w uchwale Sądu Najwyższego 

z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 73/94 i w Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., 

III CZP 121/94, "Rejent" 1996, nr 3, s. 123).

k) Oznacza to, że pomimo tego, że Spółdzielnia jedynie dzierżawi grunt, na którym 

znajdują się domy mieszkańców, to mieszkańcy Ci posiadają ekspektatywę prawa 

do domu jednorodzinnego. Ekspektatywa -  określana jest inaczej jako prawo 

podmiotowe tymczasowe (a inaczej „oczekiwanie prawne"). Posiadacz 

ekspektatywy jest chroniony prawnie. Zakres możliwości korzystania z 

nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu) przez posiadacza ekspektatywy 

prawa własności/ekspektatywy spółdzielczego prawa do lokalu jest analogiczny do 

zakresów możliwości korzystania z samego prawa. (Jedynym rzeczywistym 

ograniczeniem ekspektatywy jest brak możliwości ujawnienia tego prawa w 

księdze wieczystej). W konsekwencji, do czasu uregulowania stanu prawnego 

obecnie dzierżawionej nieruchomości brak jest podstaw do ustanawiania na ww. 

nieruchomości spółdzielczych własnościowych praw do domów 

jednorodzinnych/lokali. Co nie oznacza jednak, że obecni posiadacze ekspekatywy 

tych praw nie są zobowiązani do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.
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I) Wyjaśnić również należy, że teren dzierżawiony przez Spółdzielnię, jest jej mieniem i 
wobec tego jest przez Spółdzielnię zarządzany. Fakt, że Spółdzielni nie przysługuje w 
stosunku do tego gruntu prawo rzeczowe, w żadnym wypadku nie zmienia istniejącego 
stanu rzeczy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.s.m. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi je j mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej 
członków. Z powyższego wynika, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c. Mieniem jest 
własność i inne prawa majątkowe. W kategorii innych praw majątkowych mieszczą się 
prawa obligacyjne, również te wynikające z umowy dzierżawy. Powyższe nie budzi 
najmniejszych wątpliwości w świetle licznych i jednoznacznych wypowiedzi doktryny 
oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. I tak w wyroku z dnia 9 marca 2004 roku, I CK 
425/03, Sąd Najwyższy wskazał -  W świetle definicji zawartej w art. 44 k.c., prawo 
własności jest tylko jednym ze składników mienia, mienie obejmuje bowiem -  obok 
prawa własności -  wszystkie pozostałe rodzaje podmiotowych praw majątkowych, a 
wiec zarówno inne prawa rzeczowe, jak i prawa majątkowe wynikające ze 
stosunków obligacyjnych. Komentator Elżbieta Niezbecka wskazała (Kidyba, Kodeksy 
Cywilny. Komentarz. Tom I.) -  i tak mieniem są zarówno prawa o charakterze 
bezwzględnym (prawa rzeczowe), jak i względnym (wierzytelności), przy czym nie ma 
znaczenia, czy mają one charakter zbywalny, czy niezbywalny, np. użytkowanie, 
służebności osobiste, nie ma też znaczenia ich wartość jako przedmiotu obrotu. W 
literaturze przyjmuje się, że obok praw podmiotowych w skład mienia może wchodzić 
posiadania oraz ekspektatywy. Zgodnie zaś np. ze stanowiskiem Kazimierza 
Piaseckiego (Piasecki, Kodeks Cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz) -  
Mienie obejmuje także wierzytelności, których podstawę stanowią stosunki 
zobowiązaniowe, np. najem, dzierżawa weksel, czek i inne papiery wartościowe.

Jak zatem widać okoliczność, że Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, nie 
ma wpływu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na tym 
gruncie. Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które Spółdzielnia uzyskała od 
gminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, jest bowiem innym prawem majątkowym w 
rozumieniu ww. przepisu. W kontekście powyższego należy uznać, że Spółdzielnia 
niewątpliwie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek administrowania nieruchomością, na której 
posadowione są budynki.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że posiadacze ekspektatywy prawa są 
obowiązani w równym stopniu uczestniczyć w pokrywaniu opłat eksploatacyjnych, jak 
mieszkańca, którym przysługują pełne prawa do lokali. Co więcej, po ustanowieniu na rzecz 
Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego, sytuacja osób dysponujących ekspektatywą, w 
kontekście konieczności ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, nie ulegnie zmianie. 
Osoby te w dalszym ciągu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i to 
dokładnie w takim samym wymiarze, i taki sam sposób jak dotychczas.
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III. Działania Spółdzielni zmierzające do uregulowania kwestii stanu prawego 
nieruchomości.

Wobec załączonego przez pozwanego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez członków organów Spółdzielni, które miałoby polegać na celowym wprowadzeniu 
mieszkańców w błąd, braku legitymacji do naliczania i pobierania opłat eksploatacyjnych, jak 
również braku podejmowaniu działań zmierzających do regulacji stanu prawnego gruntów 
stwierdzam, że okoliczności te są całkowicie bezzasadne, o czym świadczą poniższe fakty.

Miasto stołeczne Warszawa pomimo czynionych od wielu lat starań Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przy Metrze" nie wywiązuje się z przyjętego na siebie zobowiązania i odmawia 
zawarcia ze Spółdzielnią umowy użytkowania wieczystego. Miasto stołeczne Warszawa 
przyjęło kilka lat temu niezmienne stanowisko zgodnie z którym umowa o ustanowienie 
użytkowania wieczystego nie może zostać zawarta, gdyż w ocenie miasta Spółdzielnia jest 
dłużnikiem wobec niewnoszenia w prawidłowej wysokości opłat z tytułu czynszu 
dzierżawnego. Przy czym urzędnicy miejscy prezentując wielokrotnie takie stanowisko 
ignorują okoliczność, w której rzekoma podwyżka została ustalona. Miasto stołeczne 
Warszawa potraktowało Spółdzielnie tak, jakby pomiędzy stronami zawarta była właśnie 
umowa użytkowania wieczystego i w formie jej właściwej dokonała wypowiedzenia wysokości 
rocznej stawki. Tymczasem strony wiąże umowa dzierżawy, która zgodnie ze swoją treścią nie 
przewiduje mechanizmu podwyżki czynszu dzierżawnego poprzez jednostronną czynność 
organu. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jak również umową dzierżawy z dnia 02.10.1997 
roku czynność ta winna zostać dokonana umownie, przez obie strony w formie aneksu do 
umowy, co jednak nigdy nie nastąpiło.

Dodatkowo wskazać należy, że urzędnicy miejscy mają absolutną wiedzę o tym, że 
podejmowane przez nich działania, jak również stanowisko jakie zajmują wobec Spółdzielni 
jest niezgodne z prawem, a pomimo tego, z nieznanych przyczyn w dalszym ciągu je utrzymują.

Poniżej załączamy dokumenty wewnętrzne m. st. Warszawy, z których wynika, że organy 
samorządowe w sposób nieuprawniony dokonały wobec Spółdzielni podwyższenia czynszu 
dzierżawnego, który w umowie uregulowany był tylko na okres 24 miesięcy. Nadto w 
dokumencie tym Prezydent m. st. Warszawy nakazuje właściwym urzędnikom podjęcie 
działań celem uregulowania tej nieprawidłowej sytuacji, co jednak do dnia dzisiejszego nie 
nastąpiło.
Dowód: Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.07.2007 roku -  (załącznik nr 5).

Wystąpienie to zostało właściwie skomentowane przez urzędników, do których zostało 
adresowane. Pan Marcin Bajko pismem z dnia 14.08.2007 roku odpowiadam Pani Prezydent 
Miasta Hannie Gronkiewicz-Waltz na zarzuty i wnioski, jakie wprost z audytu wynikają. Co 
więcej, zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania które skutkować będą faktyczną zmianą 
czynszu dzierżawnego, nie mniej jednak w we właściwej formie -  umowy pomiędzy stronami. 
Przyznaje tym samym, że jest to jedyny prawny sposób na zmianę warunków umowy 
dzierżawy.
dowód: Pismo Marcina Bajko z dnia 14.08.2007 roku do Prezydent Miasta (załącznik nr 6) .
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Do Spółdzielni, pomimo wyraźnych błędów, jakie popełnili urzędnicy miejscy, co wprost 
wynika z ww. pism, nigdy nie wpłynęła propozycja umownego podwyższenia stawki czynszu 
dzierżawnego. Wręcz przeciwnie. Zawiadomieniem z dnia 25.06.2008 roku m. st. Warszawa, 
wbrew wyraźnym instrukcjom Prezydent Miasta w zakresie wyeliminowania popełnionych 
przez urzędników błędów, Biuro Gospodarki Nieruchomości m. st. Warszawy dokonało 
jednostronnym oświadczeniem woli wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu 
dzierżawnego z umowy z dnia 02.10.1997 roku o niemal 300 %, co w dalszej konsekwencji, 
wobec stanowiska Spółdzielni na bezprawność działania miasta doprowadziło do trzech 
procesów sądowych o zapłatę, prowadzonych przeciwko Spółdzielni z powództwa m. st. 
Warszawy.
Dowód: Zawiadomienie o wypowiedzeniu stawki czynszu dzierżawnego z dnia 25.06.2008 
roku (załącznik nr 7)

Zatem m. st. Warszawa w sposób bezprawny dokonało podwyższenia opłaty z tytułu czynszu 
dzierżawnego wprowadzając tym samym stan, w którym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy 
Metrze" stała się dłużnikiem, a okoliczność ta stanowi negatywną przesłankę do zawarcia ze 
Spółdzielnią umowy ustanowienia użytkowania wieczystego. Spółdzielni nie pozostało zatem 
inne rozwiązanie, jak bronić swoich praw w drodze postępowania sądowego, co też zgodnie 
ze stanem opisanym powyżej czyni od wielu lat. Spółdzielnia nie broni „własnych" finansów, 
gdyż takowych sama nie posiada, ale reprezentuje w postępowaniu interes majątkowy 
członków, bo to właśnie do nich należy mienie Spółdzielni i finalnie oni poniosą konsekwencje 
finansowe, wynikające ze stanowiska miasta stołecznego Warszawy.

Pomimo trwającego sporu sądowego, jak wspomniano powyżej, Spółdzielnia od wielu lat 
podejmuje starania o uregulowanie kwestii gruntu. W tej sprawie prowadzona była bogata 
korespondencja zarówno z urzędem miasta, jak i Biurem Mienia Miasta. Zarząd Spółdzielni 
odbył co najmniej kilaknaście spotkań i rozmów z urzędnikami, jednakże ich stanowisko w tym 
zakresie jest nieprzejednane.

Ostatecznie, celem zobligowania miasta do spełnienia zobowiązania, które na nim ciąży, 
Spółdzielnia w grudniu 2018 roku wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem o 
zobowiązanie do złożenia przez m. st. Warszawa oświadczenia woli w trybie art. 64 k.c. i 
ustanowienie na jej rzecz użytkowania wieczystego.
Dowód: Pozew z dnia 17.12.2018 roku wraz z załącznikami (załącznik nr 8)

Pozew ten zawiera poza rzetelną argumentacją prawną dokumenty, które wskazują jak 
wiele starań Spółdzielnia podjęła celem ustanowienia na jej rzecz użytkowania wieczystego 
co wprost zaprzecza twierdzeniom podnoszonym przez pozwanych.

Spółdzielnia od wielu lat zmaga się zatem z nieprzejednanym stanowiskiem miasta mając 
świadomość, że brak regulacji stanu prawnego gruntów przede wszystkim godzi w interesy jej 
członków, którzy do czasu nabycia praw do gruntu przez Spółdzielnię nie mogą ustanowić na 
swoją rzecz spółdzielczych praw do lokali pozostając w niepewności prawnej co do 
przysługujących im praw. Pomimo tego, ze obrót tego rodzaju prawami do nieruchomości (jak
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ekspektatywa) jest możliwy, to z całą pewnością rzadszy niż w przypadku lokali położonych na 
gruncie o uregulowanym stanie prawnym.

Nieprzejednane stanowisko miasta wobec braku woli zawarcie umowy użytkowania 
wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" jest tym bardziej zaskakujące, 
że w zupełnie inny sposób potraktowana została przez urzędników miejskich Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Migdałowa II", która również w części stała się stroną umowy dzierżawy z dnia 
02.10.1997 roku wobec jej wydzielenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" (o czym 
mowa w pkt 2 powyżej). Z informacji jakie posiada tut. Spółdzielni wynika, że Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Migdałowa II", której przekazana została działka 4/3, miasto stołeczne 
Warszawa nie wypowiedziało uprzednio stawki wysokości czynszu dzierżawnego 
(analogicznie, jak nastąpiło to wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze") a w 
konsekwencji nie została ona potraktowana jak dłużnik wobec niewnoszenia zobowiązań 
wobec miasta. Zmiana opłaty w tym zakresie nastąpiła wobec Spółdzielni Migdałowa II 
dopiero w 2019 roku. Powyższe wprost wynika z wyjaśnień przesłanych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przy Metrze" od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 
pismem z dnia 06.05.2019 r.
Dowód: Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów pismem z dnia 06.05.2019 r. (załącznik 
nr 9)

W konsekwencji należy stwierdzić, że miasto stołeczne Warszawa w sposób całkowicie 
odmienny traktuje swoich mieszkańców zamieszkujących tą samą dzielnicę. Skutki umowy 
dzierżawy nieruchomości z dnia 02.10.1997 roku są zgoła odmienne dla mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" oraz „Migdałowa", a całkowicie inne dla 
mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa II". Wobec tych pierwszych miasto 
dokonało bezprawnej podwyżki doprowadzając do zadłużenia, które uniemożliwia zawarcia 
umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. Z kolei wobec Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Migdałowa II" nie wprowadzono przez całe lata zmiany stawki czynszu dzierżawnego, co 
doprowadziło to tego, że Spółdzielnia ta, zgodnie z informacjami otrzymanym przez tut. 
Spółdzielnie na spotkaniu w Biurze Mienia Miasta st. Warszawy w listopadzie 2018 roku, jest 
w zaawansowanym stadium procedowania z miastem stołecznym Warszawa procedury 
ustanowienia na jej rzecz prawa własności nieruchomości, która uprzednio stanowiła część 
umowy dzierżawy z 02.10.1997 roku. Do tej pory Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 
Metrze" żaden z miejskich urzędników nie był w stanie wyjaśnić przyczyn, dla których jej 
członkowie są traktowani w tak dyskryminujący sposób.

*  *  *

Zarzut stawiany w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest wprost 
absurdalny, co bezpośrednio wynika z załączonych do niniejszego pisma dokumentów, a 
spór, który może pojawić się na tej podstawie ma charakter wyłącznie cywilny. Jak jasno 
wynika z treści załączonych dokumentów Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za 
zarządzanie jej mieniem, w tym pobieranie opłat eksploatacyjnych na poczet utrzymania 
części wspólnych nieruchomości. Podejmuje on zatem działania mające na celu jak 
najwłaściwsze gospodarowanie mieniem Spółdzielni, bo z całą pewnością do mienia tego 
Zarządowi nie przysługują żadne uprawnienia. Jak wprost kształtują przepisu -  Majątek 
spółdzielni jest prywatną własnością je j członków  (za: art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982
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roku Prawo spółdzielcze). Członków spółdzielni, a nie członków Zarządu spółdzielni. Wysokość 
pobieranych opłat eksploatacyjnych jest ustalana na podstawie planów gospodarczo- 
finansowych, w oparciu o dotychczas poniesione koszty. Jednakże ich wysokość, jak również 
suma utworzonych rezerw w żadnej sposób nie wpływa na sytuację majątkową członków 
Zarządu, którzy są pracownikami Spółdzielni, zatrudnionymi na podstawie umów o prace i nie 
posiadają „udziałów" w majątku Spółdzielni. Ich wynagrodzenie nie jest również uzależnione 
od wartości pobranych zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych i nie osiągają z tego tytułu 
żadnych korzyści majątkowych. Kształtuje się ono na podstawie zawartych umów o pracę i 
obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów.

Podobnie stanowisko należy wyrazić w przedmiocie możliwości wprowadzenia 
mieszkańców w błąd w momencie, kiedy decydowali się oni na inwestycje mieszkaniowe na 
terenie dzierżawionym przez Spółdzielnie. Zawierane wówczas umowy dzierżawy miały 
wyłącznie na celu zyskanie czasu na przygotowanie dokumentów do ustanowienia 
użytkowania wieczystego. Potwierdzeniem powyższej okoliczności jest między innymi fakt, że 
czynsz dzierżawny w umowie z 1997 roku ustalony został na okres 2 lat bo miał być to czas 
wystarczający na uregulowanie pomiędzy stronami kwestii gruntu. Tymczasem m. st. 
Warszawa z nieznanych Spółdzielni przyczyn zaniechała realizacji uchwały Rady Gminy 
Warszawa Ursynów nr 287 z dnia 25.07.2000 roku, która przeznaczyła grunt objęty umową 
dzierżawy do oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze". 
Szczegółowy stan faktyczny został opisany w pozwie z dnia 17.12.2018 roku, załączonym do 
niniejszego pisma.

*  *  *

Reasumując powyższe, podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie wnosząc o 
oddalenie apelacji pozwanych i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego, zgodnie z przepisanymi normami.
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