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Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie 

 

- za pośrednictwem –  

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 

 w Warszawie 

II Wydział Cywilny 

ul. Płocka 9/11b  

01-231 Warszawa 

 

 

 

Powód: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

Al. KEN 38 lok.U-128, 02-797 Warszawa 

 

Pozwani: Zbigniew Sarata 

ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

Zofia Maciejewska-Sarata 

ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

reprezentowana przez: Zbigniewa Sarata 

 

sygn. akt I instancji: II C 111/14 

wartość przedmiotu zaskarżenia wg p I wyroku: 34.418,63 zł  

 

 

APELACJA POZWANYCH 

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział 

Cywilny z dnia 4 kwietnia 2019, sygn. II C 111/14, doręczonego wraz z 

uzasadnieniem w dniu 15 kwietnia 2019. 

W imieniu własnym oraz mojej żony Zofii Maciejewskiej-Sarata 

(pełnomocnictwo w aktach), na podstawie art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c., niniejszym 

zaskarżam pkt. I, III i IV sentencji. 

 

r y s  h i s t o r y c z n y   

Mam już bogate doświadczenie w przegrywaniu procesów sądowych ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze. Oto zestawienie spraw zakończonych 

wygraną spółdzielni w pierwszej, lub w drugiej instancji: 
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lp Nazwisko Sąd wydział Sygnatura Wyrok z dnia 

1 
SSR Anna Chlebowicz-
Tylenda 

SR Mokotów II Cywilny II Cupr 208/06 25-08-2008 

2 SSR Joanna Bukowska SR Mokotów II Cywilny II C 7/12 13-11-2012 

3 SR Katarzyna Małysa SR Mokotów II Cywilny II C 7/12 15-07-2015 

4 SSR Robert Masznicz SR Mokotów II Cywilny II C 111/14 04-07-2016 

5 
SSO Zbigniew Podedworny 
SO Anna Strączyńska 
SR Dorota Walczyk 

SO Warszawa V Cywilny V Ca 3614/15 12-08-2016 

6 

SSO Oskar Rudziński 
SSO Aleksandra Łączyńska-
Mendakiewicz 
SSR Małgorzata Pałeszniak-
Gańczarek 

SO Warszawa V Cywilny V Ca 2759/16 25-07-2017 

7 

SSO Bogusława 
Jarmołowicz-Łochańska 
SO Zbigniew Podedworny 
SO Agnieszka Wiśniewska 

SO Warszawa V Cywilny V Ca 3322/15 23-11-2017 

8 SSR Maciej Ługiewicz SR Mokotów II Cywilny II C 2958/15 26-04-2018 

9 SSR Maciej Ługiewicz SR Mokotów II Cywilny II C 111/14 04-04-2019 

We wszystkich tych sprawach zgłaszałem pisemnie, ustne, samodzielnie i za 

pośrednictwem profesjonalnych prawników dowody na bezzasadność pozwów, 

naliczania opłat bez podstawy wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa i statutu spółdzielni, zawyżanie rzeczywiście poniesionych kosztów, albo 

pobieranie opłat przewyższających stawki urzędowe. Niestety, składy orzekające we 

wszystkich przypadkach olewały ciepłym moczem przytaczane fakty i w żaden 

sposób w uzasadnieniach wyroków nie odnosiły się argumentów strony pozwanej.  

A oto sprawy, które są w trakcie rozpatrywania, ale zmierzają do tego 

samego efektu – powołaniu kolejnego biegłego, obliczeniu zadłużenia na podstawie 

uchwał rady nadzorczej spółdzielni i zasądzeniu na rzecz powoda dochodzonych 

kwot wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

Lp Nazwisko Sąd wydział Sygnatura Data wpływu 

10 SSR Maciej Ługiewicz SR Mokotów II Cywilny II C 3471/16 03-10-2016 

11 SSR Lucyna Wądołowska SR Mokotów II Cywilny II C 3156/17 14-04-2017 

12  SR Mokotów II Cywilny II Nc 24308/17 22-06-2017 

13 SSR Jakub Kowalczyk SR Mokotów II Cywilny II C 107/18 12-01-2018 

14 
SSR Aleksandra 
Orzechowska – Sobolewska 

SR Mokotów I Cywilny I C 1486/18 09-03-2018 

15 SSR Joanna Kapica SR Mokotów I Cywilny I C 6243/18 15-11-2018 

16 SSR Agata Puź SR Mokotów XVI Cywilny XVI C 1010/19 21-03-2019 

17  SO Warszawa V Cywilny V Ac 275/19  

Występuję samodzielnie, ponieważ mój dotychczasowy pełnomocnik nie miał 

sumienia kasować mnie za reprezentację w sytuacji, gdy wszystkie składy 

orzekające ignorowały jego wnioski, pisma procesowe i wystąpienia podczas 

kolejnych rozpraw. Nie łudzę się, że ta apelacja zakończy się innym efektem niż 

poprzednie, ale przynajmniej wyleję trochę żółci, co mam nadzieję wpłynie 

pozytywnie na moje zdrowie. 

Sędzia Irena Kamińska na Kongresie Sędziów Polskich następująco określała 

swoje koleżanki i swoich kolegów: uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta 

http://sm.sarata.pl/2006_o_czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2012_o_czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2014_o_czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2013_o_czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2016_apelacja_cz.html
http://sm.sarata.pl/2013-czynsz2.html
http://sm.sarata.pl/2015_apelacja.html
http://sm.sarata.pl/2016_o_czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2013-czynsz2.html
http://sm.sarata.pl/2016-czynsz-2.html
http://sm.sarata.pl/2017-czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2016-czynsz-2.html
http://sm.sarata.pl/2018-czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2018-czynsz3.html
http://sm.sarata.pl/2018-czynsz2.html
http://sm.sarata.pl/2019-czynsz.html
http://sm.sarata.pl/2019-apelacja.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/554690,najwyzsza-kasta-sedziowie-irena-kaminska.html
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ludzi. Później dodała: Obywatel, proszę pana i to państwo - nie ma się obawiać 

sędziów. Kasta nadzwyczajna z pewnością nie troszczy się jednak o obywateli. Ja w 

każdym razie mam pełne podstawy, aby się sędziów obawiać.  

Już wyjaśniam dlaczego mam powody do obaw: sędzia sprawozdawca nie 

przeczyta, tego co napisałem, dwie sędzie (zauważyłem przewagę pań w składach 

orzekających) dyskretnie ziewając i rozmyślając o tym co ugotować na obiad zaliczą 

15 minut rozprawy, 5 minut ustnego uzasadnienia i na koniec w wolnej chwili złożą 

podpis pod wyrokiem. 

Nie potrafię wytłumaczyć sobie dlaczego tak się dzieje. Przychodzą mi na myśl 

liczne potencjalne powody takiego stanu rzeczy. Wymienię je od najbardziej błahych 

do najbardziej groźnych dla wymiaru sprawiedliwości: 

❖ Sędziowie mają za dużo spraw i nie mają kiedy zapoznać się z istotą sporu. 

❖ Sędziowie rozumieją tylko prawniczą nowomowę, języka polskiego - już nie. 

❖ Sędziowie mają niskie pensje, dorabianie na boku wpływa na orzekanie. 

❖ Linia orzecznictwa zastępuje potrzebę analizowania sprawy. 

❖ Jeżeli sędzia płaci czynsz – to wszyscy także powinni płacić. 

❖ Sędziowie powołują biegłych bo mają awersję do najprostszych rachunków. 

❖ Precedensowy wyrok mógłby wywołać lawinę i bankructwo paru spółdzielni. 

❖ Sędziowie obawiają się wydania wyroku odmiennego od innych wyroków. 

❖ Składy orzekające wydają wyroki po znajomości. 

❖ Sędziowie biorą w łapę, lub dostają inne korzyści osobiste. 

❖ Sędziowie ignorują prawo jeżeli jest sprzeczne z ich punktem widzenia. 

❖ Sędziowie nie umieją czytać ze zrozumieniem i mają przytępiony słuch. 

❖ Sędziowie mają IQ poniżej średniej krajowej. 

Arthur Conan Doyle włożył w usta Sherlocka Holmesa następującą banalną 

myśl: gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej 

nieprawdopodobne, musi być prawdą. Problem polega na tym, że nie umiem 

wskazać nawet jednej niemożliwej spośród wymienionych przyczyn. 

 

s t a n  f a k t y c z n y  j e s t  n a s t ę p u j ą c y  

W sierpniu 1997 roku zawarłem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze 

umowę o wybudowanie domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Wpłacane 

pieniądze miały być przeznaczone miedzy innymi na pozyskanie gruntu (§ 10.1), a 

po zakończeniu budowy własność domów działek miała być przeniesiona na 

nabywców (§ 7.1). Podobną umowę podpisało 15 innych osób. W listopadzie 1997 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/554690,najwyzsza-kasta-sedziowie-irena-kaminska.html
http://sm.sarata.pl/umowy/Umowa%20210.pdf
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roku spółdzielnia w tajemnicy przed nami zawarła 29-letnią umowę dzierżawy gruntu. 

Spółdzielnia uchyliła się w 2000 roku od uzyskania użytkowania wieczystego 

przy pierwszej wpłacie w wysokości 15% wartości ziemi, a w roku 2004 od uzyskania 

własności ziemi za 1% wartości działki (§ 6.1). W 2015 roku walne zgromadzenie 

sprzeciwiło się projektowi uchwały zobowiązującej zarząd do unormowania stanu 

prawnego. Rzecz jasna nie objęło nas też tegoroczne uwłaszczenie na gruncie 

za 2% wartości ziemi. W zaistniałej sytuacji prawnej: 

➢ Właścicielem domu za budowę którego zapłaciliśmy jest miasto stołeczne 

Warszawa. 

➢ Dom stanowi gminny zasób nieruchomości. 

➢ Przydział na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa jest nieważny. 

➢ Nie możemy przystąpić do wspólnoty, lub sami administrować domem. 

➢ Nie możemy założyć księgi wieczystej (uchwała III CZP 104/12). 

➢ Wartość nieruchomości jest znacznie zaniżona. 

➢ Nie możemy uzyskać kredytu hipotecznego na własne cele. 

➢ Teoretyczna możliwość sprzedaży domu jest niezwykle problematyczna. 

➢ Kredytu na kupno domu nie dostanie też ewentualny nabywca. 

➢ Użytkowanie wieczyste nigdy nie zostanie ustanowione. 

➢ Po zakończeniu dzierżawy gruntu urząd może nas wykwaterować. 

Mówiąc wprost – jesteśmy niewolnikami spółdzielni mieszkaniowej. Prezesi 

spółdzielni zaplanowali to w 1997 roku podpisując 29-letnią umowę dzierżawy gruntu 

na którym wybudowała za nasze pieniądze domy jednorodzinne. Kolejno 

następujący po sobie zarządy spółdzielni mają godziwe pensje i premie między 

innymi dzięki naliczanym z sufitu czynszom. Takie ich zbójeckie prawo.  

Wynajmują papuga, którego wynagrodzenia i tak my mamy płacić. Dają zarobić 

nie mającym pojęcia o prawie (albo skrupulatnie wypełniającym zlecenie) tak 

zwanym biegłym – również za nasze pieniądze. Nie pojmuję jednak mechanizmu 

dzięki któremu sądy powszechne podtrzymują ten rodzaj niewolnictwa. Nie 

jestem pragmatyczny. Batalie sądowe kosztują mnie niewspółmiernie dużo, ale 

nie dam się dobrowolnie strzyc jak baran! 

 

z w a ż y ł e m  c o  n a s t ę p u j e  

Wyrok wstępny i częściowy Sądu Rejonowego z dnia 4 lipca 2016 (II C 111/14) 

sprowadza się do tego, że wykładnia przywołanych przepisów ograniczona do 

metody językowej prowadziłaby do oddalenia powództwa jako w zupełności 

bezpodstawnego. 

http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf
http://sm.sarata.pl/grunt/uchwala287.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_rady_miasta_XXVIII_534_2004.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/protokol_walnego_2015-10-10-fragment.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/Wniosek_do_walnego.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_rady_miasta_LXXV_2128_18.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_rady_miasta_LXXV_2128_18.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/wlasnosc%20gruntu%20i%20budynku.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/opinia%20prawna.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/III_CZP_104_12.pdf
http://sm.sarata.pl/2019_czynsz/zal-15.pdf
http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14-wyrok.pdf
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Sejm zatem zdaniem SSR Roberta Masznicza uchwalił jakiś knot legislacyjny! 

Jak zapewniała Sędzia Irena Kamińska [obywatel] ma się obawiać i powinien się 

obawiać tej kasty panów, która się objawiła w Sejmie. Pozwolę sobie mieć jednak 

odmienne zdanie co do tego której kasty obywatel powinien obawiać się bardziej. 

Dopiero od 16 lat oczekiwaliśmy  (teraz już od oczekujemy od 19 lat i nic nie 

wskazuje na to, iż kiedykolwiek mielibyśmy się doczekać) na przekazanie prawa do 

własności domu jednorodzinnego, czy choćby spółdzielczego prawa do lokalu.  SSR 

Robert Masznicz jest oburzony, że pozwani chcieli się wymigać od ponoszenia opłat, 

pomimo tego, iż spółdzielnia postawiła im do dyspozycji dom należący do miasta 

stołecznego Warszawy. Bezwstyd z naszej strony – prawda? Sąd Rejonowy 

argumentował dalej, iż pozwani nie mogą zatem uchylać się od opłat zgodnie ze 

statutem. 

Problem jednak polega na tym, że jest to sprzeczne ze Statutem Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przy Metrze. Pisałem o tym szczegółowo w apelacji od wyroku 

wstępnego i częściowego. W § 4 pkt. 2.3 statutu z 2008 roku stanowi: przedmiotem 

działalności Spółdzielni jest… budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w 

celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. W § 4 pkt. 3.1 statut 

precyzuje: W ramach swojej działalności Spółdzielnia… nabywa potrzebne jej tereny 

na własność lub przejmuje w użytkowanie wieczyste. Podobne zapisy istniały też w 

poprzednich statutach. I co – i nic. W statucie nie ma też stwierdzenia, że opłaty 

pobiera się od osób oczekujących na ustanowienie przydziału. Spółdzielnia stosuje 

swój własny statut tylko wtedy, kiedy jest jej wygodnie. Powtórzę: takie jej zbójeckie 

prawo. Ale dlaczego sądy to akceptują? 

Podawałem też przykłady naliczania opłat bez związku z rzeczywiście 

ponoszonymi przez spółdzielnię kosztami. Wprawdzie nie zgadzam się z tokiem 

rozumowania SSR Roberta Masznicza, ale była to jego interpretacja uchwalonego 

prawa. Jak bowiem wynika z art. 87 ust. 1 Konstytucji: Źródłami powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

 Odmiennie postąpił SSO Oskar Rudziński. Ochoczo łyknął argumenty 

podpowiedziane przez spółdzielczego papuga i stworzył prawo, co w 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest zadaniem sędziego. Uzasadnienie wyroku 

apelacyjnego (V Ca 2759/16) sprowadzało się do dwóch zdań: Sąd Okręgowy 

pogląd o tym, że pozwanym przysługuje wspomniana ekspektatywa w pełni 

akceptuje, a na nim właśnie oparte jest zaskarżone orzeczenie. Zatem sama zasada 

odpowiedzialności pozwanych, a do tego sprowadza się zaskarżony wyrok wstępny, 

nie budzi wątpliwości. 

Ekspektatywa stanowi jedynie zobowiązanie spółdzielni do ustanowienia 

spółdzielczego prawa do lokalu bądź prawa odrębnej własności lokalu. SSO 

Oskar Rudziński jednak zastępując Sejm dopisał do art. 19 u.s.m ust. 4 o treści: 

ekspektatywa upoważnia spółdzielnię do uchwalania i naliczania dowolnych opłat.  

http://sm.sarata.pl/stan_prawny/2018-10-18-SM-PM.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/statut-2008.pdf
http://sm.sarata.pl/2017_apelacja/VCa_2759_16-odpowiedz-na-apelacje.pdf
http://sm.sarata.pl/2017_apelacja/VCa_2759_16-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf
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Skład orzekający powołał się na wyrok również dotyczący pozwanych (sygn. akt 

V Ca 3614/15). Uzasadnienie nie wykazało jednak jaki związek wspomniana 

ekspektatywa ma z obowiązkiem wnoszenia opłat. Pojecie ekspektatywy zostało 

zdefiniowane w art. 19 ust. 1 u.s.m.: Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 

18 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane 

dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Więcej na temat ekspektatywy w 

u.s.m nie ma. W szczególności nie ma stwierdzenia, iż w momencie powstania 

roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu pojawia się obowiązek 

wnoszenia określanych przez spółdzielnię w sposób dowolny opłat związanych z 

eksploatacją lokalu. 

Inne nieprawdziwe stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu orzeczenia 

V Ca 2759/16 po apelacji od wyroku wstępnego i częściowego, a także błędy opinii 

biegłego Krzysztofa Nadera próbował prostować mój pełnomocnik (k. 759) oraz ja 

(k. 763 oraz k. 780) w pismach procesowych składanych do Sądu Rejonowego.  

W tym miejscu należy też zasygnalizować nieprawdziwe stwierdzenie Sądu 

Okręgowego: nie kto inny jak tylko pozwani akceptowali stan faktyczno-prawny 

gruntu i domu jednorodzinnego wzniesionego na tym gruncie. Dowody przeczące tej 

konstatacji znajdują się na kartach 786 i 787, choć w 2000 roku jeszcze nie 

zdawałem sobie sprawy, że przydział domu nie mógł zostać skutecznie ustanowiony. 

Ponieważ nie jestem prawnikiem stosunkowo późno zorientowałem się, iż dom 

jednorodzinny w którym mieszkami i za budowę którego zapłaciłem znajduje się w 

gminnym zasobie nieruchomości, co wyklucza zastosowanie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Potwierdza to opinia prawna (k. 785) dołączona do mojego pisma 

procesowego złożonego w trybie  art. 217 § 1 w dniu 18 października 2018 (k.780). 

Pełnomocnik spółdzielni – radca prawny Monika Piwońska jest bardzo 

pomysłową osobą. Gdyby w przyszłości powstała mi w głowie myśl aby kogoś 

oszukać z pewnością bym ją zatrudnił i jestem pewien, że przed sądem zrobiłaby ze 

mnie męczennika tak, jak wykreowała na pokrzywdzoną Spółdzielnię Mieszkaniową 

Przy Metrze. W sprawie (V Ca 3322/15) koronnym argumentem sądu 

podpowiedzianym przez pełnomocnika spółdzielni jest stwierdzenie: Strony łączy 

więc stosunek obligacyjny. Tylko, że to właśnie spółdzielnia jest zobligowana do 

przeniesienia własności domów na mnie i moich sąsiadów. Co to ma wspólnego z 

czynszem – nie wiem. 

W kolejnym sprawie (V Ca 3614/15) radca prawny Monika Piwońska 

podpowiedziała, a sąd powtórzył: Gmina wydzierżawiła Spółdzielni grunt celem jego 

zabudowy mieszkaniowej i pobierania z tego tytułu pożytków. Problem polega na 

tym, że umowa pomiędzy stronami nie może być sprzeczna z art. 24 ust. 1  ustawy o 

gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10  ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ponadto 

ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 11 stanowi: spółdzielnia 

mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, a 

tak należałoby interpretować pobieranie pożytków. 

http://sm.sarata.pl/2016_apelacja2/V_Ca_3614_15-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf
http://sm.sarata.pl/2017_apelacja/VCa_2759_16-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14_pismo_procesowe_staron.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14_pismo_procesowe_4.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14_pismo_procesowe_5.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/k786.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/k785.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14_pismo_procesowe_5.pdf
http://sm.sarata.pl/2015_apelacja.html
http://sm.sarata.pl/2016_apelacja_cz.html
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Perełką interpretacyjną radcy prawnego Monik Piwońskiej jest też zaliczenie 

budynku będącego własnością miasta stołecznego Warszawy do mienia spółdzielni. 

Należałoby zgłosić to stwierdzenie do nagrody Nobla za odkrycie kwantowej teorii 

własności. Jak wiadomo z fizyki nie da się precyzyjnie określić stanu cząstki 

elementarnej. Na podstawie tej teorii Erwin Schrödinger przedstawił rozumowanie 

zwane potocznie „Kotem Schrödingera”. Sprowadza się ono do stwierdzenia, iż 

zamknięty w pudełku kot może być jednocześnie żywy i martwy. 

Dlatego powołam się po raz kolejny na nagranie obrad podkomisji 

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskich ustaw o zmianie ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych z płycie CD załączonej do apelacji od wyroku 

wstępnego i częściowego. Pisałem o tym na stronie 13 poprzedniej apelacji. Eksperci 

sejmowi uznali bowiem, że spółdzielnia jest co najmniej współwłaścicielem 

budynku aby można było stosować ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Nie umiem przewidzieć wszystkich pomysłów kreatywnego pełnomocnika 

spółdzielni. Nie umiem też zawczasu podważyć wyciąganych jak królik z kapelusza 

stwierdzeń zawartych w przyszłym uzasadnieniu wyroku w niniejszej sprawie. 

Zapewniam jednak, że będę korzystał z przysługującego mi prawa do skargi 

nadzwyczajnej gdy wyrok będzie sprzeczny z prawem. 

Skoro sądy mają w zwyczaju powoływać się na wyroki w podobnych 

sprawach wspomnę o sygnaturze V Ca 1223/16 oddalającej powództwo Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przy Metrze przeciwko mojemu sąsiadowi ze względu na 

postanowienie art. 5 kodeksu cywilnego, co również ja próbowałem Wysokiemu 

Sądowi wykazać. Bardzo proszę zapoznać się również z tym wyrokiem (k. 792). 

Smaczku zagadnieniu dodaje fakt, iż SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska w 

mojej innej sprawie V Ca 3322/15, a SR Dorota Walczyk również w innej mojej 

sprawie V Ca 3614/15 podpisały się pod wyrokami diametralnie odmiennymi od tego, 

który dotyczył sąsiada. Czy czytały i słuchały uzasadnienie wyroku – nie wiem. 

Niestety, jak się dowiedziałem od sąsiada - SSO Joanna Machoń musiała (mówiąc 

obrazowo) dostać ostry opi…dol za wychodzenie przed szereg i w następnym 

wyroku zasądziła sąsiadowi tyle, ile domagała się spółdzielnia. 

Podsumowując: w dziewięciu przypadkach składy orzekające zignorowały 

podnoszone przeze mnie i moich pełnomocników argumenty przeciwko 

rozpatrywaniu sprawy w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych rażąco 

naruszając prawo, a mianowicie: 

1. Art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 

oraz art. 2 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

poprzez zignorowanie faktu, iż budynek w rzeczywistości znajduje się w 

gminnych zasobie nieruchomości. 

2. Art. 185 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 

poprzez zignorowanie okoliczności, iż zarządca nieruchomości działa na 

http://sm.sarata.pl/2017_apelacja/02INF02N.22,s.2.mp3
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14-apelacja.pdf
http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/k792.pdf
http://sm.sarata.pl/2016_apelacja/V_Ca_3322_15-uzasadnienie.pdf
http://sm.sarata.pl/2016_apelacja2/V_Ca_3614_15-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf
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podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, 

czyli miastem stołecznym Warszawą. Tymczasem spółdzielnia nie może takiej 

umowy przedstawić. 

3. Art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 

poprzez pominięcie, iż zarządca nieruchomości przekazuje organom 

wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości 

dane dotyczące czynszów najmu lokali … w terminach i według wzoru 

określonych w odrębnych przepisach. Tymczasem spółdzielnia takich danych nie 

przedstawia. 

4. Art. 4. 1. u.s.m poprzez jego przyjęcie, że członkowie spółdzielni, którym nie 

przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. 

5. Art. 40 ust. 1 u.s.m poprzez jego pominięcie i przyjęcie, że spółdzielnia nie musi 

być 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. 

6. Art. 41 ust. 1 u.s.m poprzez jego pominięcie i przyjęcie, że spółdzielnia nie była 

zobowiązana w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o 

wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości do określenia przedmiotu 

odrębnej własności wszystkich lokali. Tymczasem zarówno ja, jak i moi sąsiedzi 

od 2000 roku domagaliśmy się przeniesienia własności. 

7. Art. 1 ust. 2 pkt 3 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 pkt 3) Statutu SM Przy Metrze 

poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że spółdzielnia była uprawniona 

do budowania domów jednorodzinnych w celu zarządzania nimi po ich 

wybudowaniu. 

8. Art. 1 ust. 5 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 pkt 7 Statutu SM Przy Metrze poprzez 

jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że spółdzielnia była uprawniona do 

zarządzania zabudowaną nieruchomością pomimo braku stosownej umowy 

zawartej z właścicielem budynku – miastem stołecznym Warszawa. 

9. Art. 4 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 4 u.s.m. w zw. z art. 1 ust. 3 i 5 u.s.m. 

poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że obejmował mnie obowiązek 

świadczenia na fundusz remontowy, pomimo tego, że grunt i budynek, w którym 

mieszkamy nie stanowi mienia spółdzielni i tym samym nie wchodzi w zakres jej 

zasobów mieszkaniowych, a ponadto nie posiadam tytułu prawnego do domu 

(nieważność przydziału w związku z nieposiadaniem przez spółdzielnię tytułu 

prawnorzeczowego do gruntu i budynku). 

10. Art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń sądu z materiałem 

dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu, że: zawarłem ze 

spółdzielnią umowę ustanowienia spółdzielczego prawa do domu 
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jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, gdy faktycznie w umowie 

wzajemnej strony ustaliły: „spółdzielnia przenosi na członków własność 

przydzielonych domów wraz z prawami do działek” (§ 7.1 umowy z dnia 23 

sierpnia 1997) 

11. Art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń sądu z materiałem 

dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu za prawidłowe 

rozliczenie wskazane przez biegłego sądowego oparte wyłącznie na uchwałach 

rady nadzorczej spółdzielni nieweryfikowanych pod kątem rzeczywiście 

ponoszonych wydatków, pomimo licznych błędów metodologicznych, 

rachunkowych i faktycznych wskazywanych przeze mnie, które nie zostały 

uwzględnione. Ponadto, biegły pominął i bez uzasadnienia odrzucił w swych 

analizach ustalenia lustratorów (dokumenty urzędowe); 

12. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez oddalenie moich wniosków 

dowodowych w sprzeciwach do nakazu zapłaty, których przeprowadzenie miało 

istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 

13. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez niezbadanie rozbieżności 

pomiędzy powierzchnią użytkową mieszkań (p.u.m) domu podawaną przez 

spółdzielnię, a wynikającą z materiałów źródłowych do dokumentu urzędowego – 

decyzji 245//D/00/MU Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów których wyjaśnienie 

miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie. 

 

w n i o s k i  a p e l a c y j n e  

Stosownie do treści art. 386 § 6 k.p.c. – wskazania co do dalszego postępowania 

wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa 

została przekazana. Skład orzekający Sądu Rejonowego w osobie SSR Macieja 

Ługiewicza najwidoczniej zignorował prawo, poczuł się zwolniony z myślenia, albo 

nie doczytał uzasadniania wyroku V Ca 2759/16: Skoro więc Sąd I instancji dopuścił 

dowód z uzupełniającej opinii biegłego to na pozwanych spoczywał będzie ciężar 

dopilnowania, aby opinia odnośnie rozliczeń pomiędzy stronami uwzględniała 

wszelkie wykazane roszczenia pozwanych, nadające się do potrącenia. Kontrola 

instancyjna w tym zakresie stanie się natomiast możliwa w razie ewentualnego 

zaskarżenia wyroku końcowego.  

Sąd Rejonowy pominął wszystkie moje zastrzeżenia do opinii pod którą podpisał 

się biegły Krzysztof Nader. Diametralnie odmienną jakościowo opinię sporządziła 

biegła sądowa z zakresu księgowości i rachunkowości, mgr prawa, licencjonowany 

doradca restrukturyzacji – Gabriela Rudnicka-Wąs w identycznej sprawie jednego z 

moich sąsiadów (II C 3310/17). Opinia dokładnie opisuje przeprowadzone badania i 

czynności, udziela odpowiedzi na pytania postawione przez sąd, w sposób 

kategoryczny i wyraźny oraz zawiera uzasadnienie prawne i faktyczne, które jest 

jasne nawet dla osób niedysponujących specjalistyczną wiedzą. Jedyne różnice 

http://sm.sarata.pl/2017_apelacja/VCa_2759_16-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf
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sytuacji mojego towarzysza niedoli i mojej dotyczą innego okresu czasu objętego 

pozwem oraz wcześniejszego wykluczenia mojego sąsiada spośród członków 

spółdzielni. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na końcowe konkluzje. 

Wnioski wynikające z załączonej opinii pokrywają się ze zgłaszanym przeze 

mnie brakiem podstawy prawnej do naliczania opłat zarówno na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa ale również na podstawie statutu 

spółdzielni – co było zresztą zgłaszane w raportach lustracyjnych. Ponadto biegła 

wskazuje brak rozliczeń nadwyżek przychodów za lata poprzednie, wyliczanie 

kosztów pośrednich nie wiadomo według jakich zasad, obciążanie lokatorów 

księgowymi odpisami amortyzacyjnymi, niezgodność uchwalanych stawek z 

planem gospodarczym i stawkami urzędowymi, brak realizacji uchwalanych 

planów remontowych i tak dalej i tak dalej. 

Przedstawiam zatem listę – jak to określił SO – roszczeń pozwanych, które nie 

tylko nadają się do potrącenia, ale powinny zostać potrącone o ile cały proces nie 

będzie w dalszym ciągu zwykłą farsą: 

1. Pobieranie niemającego w przypadku pozwanych podstawy prawnej składnika 

opłat pod hasłem eksploatacja podstawowa skoro spółdzielnia nie administruje 

domem, co potwierdziła pani Elżbieta Domańska (k. 782), a jedynie zarządza 

sprzątaniem połowy uliczki dojazdowej (koszty sprzątana uliczki oczywiście 

powinienem refundować).  

2. Pobieranie (zdefraudowanego zresztą) funduszu remontowego dla budynku nie 

będącego własnością  spółdzielni jest sprzeczne z prawem. 

3. Pobieranie zaliczek na CO nieogrzewanego poddasza i garażu nie powinno mieć 

miejsca. 

4. Stawki opłat za ciepłą i zimną wodę oraz podatek od nieruchomości powinny 

odpowiadać stawkom urzędowym, a ilość zużytej wody nie powinna być 

powiększana o niewiadomo jak określaną wodę techniczną.  

5. Podatek od użytkowania gruntu powinien odpowiadać powierzchni działki 

zajmowanej przez pozwanych. 

6. Czynsz dzierżawny nie powinien obciążać pozwanych, gdyż 29-letnia umowa 

dzierżawy została zawarta bez wiedzy i zgody pozwanych a jedynym celem jej 

zawarcia jest utrzymanie spółdzielczego niewolnictwa. 

W wyroku sądu I instancji pominięte zostały moje zastrzeżenia do sposobu 

naliczania opłat nienależnych nawet w przypadku dysponowania przez spółdzielnie 

własnością budynku i faktycznego dokonania przydziału domu jednorodzinnego 

zgodnego z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Samodzielnie obliczałem i refundowałem spółdzielni opłaty za zużytą ciepłą i 

zimną wodę, rzeczywistą powierzchnię centralnego ogrzewania, wywóz śmieci, 

podatek od nieruchomości, użytkowanie gruntu,  i oświetlenie osiedla. 

http://sm.sarata.pl/2013_czynsz/IIC_111_14_pismo_procesowe_5.pdf
http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf
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Jeżeli Sędzia Sprawozdawca doczytał do tego momentu, co niewątpliwie będzie 

skutkowało nałożeniem na mnie kary za obrazę Wysokiego Sądu, mam nadzieję 

również na zapoznanie się z całą treścią apelacji. Być może nie ostanie się w 

powtórnej drugiej instancji wyrok sporządzony de facto przez biegłego, który może 

pochwalić się jedynie potwierdzeniem zapisania się na (ale nie ukończenia) kurs 

techników księgowości, a podpisany (wyrok) przez sędziego, który najwidoczniej ma 

awersję do elementarnych rachunków. 

Ponadto, skoro dwie sędzie: SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska SR Dorota 

Walczyk w identycznych sprawach podpisały diametralnie odmienny wyroki - 

ponownie zachęcam Wysoki Sąd do skierowania do Sadu Najwyższego pytania 

prawnego w trybie art. 390 k.p.c. zgłaszanego przeze mnie w pierwszej apelacji 

rozszerzonego o następujące kwestie: 

1. Czy w istnieją wynikające z powszechnie obowiązującego prawa wyjątki od art. 

24 ust. 1, art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 2 ust. 1 pkt 

10  ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy w 

przypadku budynków wzniesionych na gruntach dzierżawionych od jednostek 

samorządu terytorialnego. 

2. Czy w źródłach powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa 

istnieje zobowiązanie, lub uprawnienie wynikające z pojęcia ekspektatywa 

odrębnej własności lokalu, inne, niż zdefiniowane w art. 19 ust. 1 u.s.m?  

W przypadku podjęcia przez Wysoki Sąd czynności procesowych związanych z 

postępowaniem przed Sądem Najwyższym zobowiązuję się do udzielenia 

pełnomocnictwa adwokatowi, lub radcy prawnemu – co jest wymagane na podstawie 

art. 871 § 1 k.p.c.  

Ale co ja się wysilam, formułuję argumenty, marnuję papier i wypisuję jakieś 

wnioski – przecież Wysoki Sąd i tak to oleje. Ale przynajmniej sobie ulżyłem i  

wzbogacę swoją kolekcję łamiących prawo członków nadzwyczajnej kasty. 

 

 

________________________ 

Zbigniew Sarata 

W załączeniu: 

1. Opinia w identycznej sprawie – II C 3310/17 

2. CD z plikiem .PDF zawierającym identyczny tekst apelacji z odnośnikami URL niewidocznymi 

w wersji papierowej. 
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