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INFORMACJA  O  ZDARZENIACH  MAJACYCH  ISTOTNE 

ZNACZENIE  DLA  PROWADZONEJ  SPRAWY 
 

 

Działając w imieniu własnym oraz mojej żony uprzejmie informuję, iż podtrzymuję 

swoje dotychczasowe stanowisko dotyczace braku podstawy prawnej dochodzenia 

prze Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze jakichkolwiek opłat. 

Jesteśmy działaniami spółdzielni pokrzywdzeni tak samo jak 15 naszych 

sąsiadów z domów w zabudowie szeregowej. Również pokrzywdzeni są  mieszkańcy 

budynków wielorodzinnych wzniesionych w ramach osiedla Migdałowa I. Problem 

został przez nas opisany w zawiadomieniu z 23 września 2019 o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez członków władz SM Przy Metrze. W skrócie – 

zapłaciliśmy za wybudowanie domów i lokali, a pomimo upływu 21 lat z wyłącznej winy 

spółdzielni jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek praw do tych budynków i lokali. 

Wprawdzie Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Ursynowa nie doszukała się 

popełnienia przestępstwa, ale na skutek naszych zażaleń Sąd Okręgowy w Warszawie 

nakazał przeprowadzenie śledztwa, przesłuchanie wszystkich zgłaszających, 

przesłuchanie byłych zastępców Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów oraz 

przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Zdaniem Sądu Okręgowego 

punktem wyjścia jest ustalenie opieszałości zarówno Spółdzielni jak i Miasta 

Stołecznego Warszawy do uregulowania statusu prawnego dzierżawionych działek. 

W sprawie opłat eksploatacyjnych toczyło się i nadal toczy wiele procesów z 

powództwa SM Przy Metrze. W piśmie procesowym z 15-12-2020 przedstawiłem 

Wysokiemu Sądowi opinię sporządzoną na potrzeby podobnego postepowania oraz 

dwa wyroki Sądu Okręgowego dotyczące moich spraw czynszowych. Teraz 
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przedstawiam kolejny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Zostałem 

wprawdzie zobligowany do zapłaty 13% kwoty wynikającej z pozwu SM Przy Metrze, 

ale uznaję ten wyrok za sprawiedliwy. Należność uregulowałem i nie będę wnosił 

apelacji. 

Jestem natomiast przekonany, że z apelacją wystąpią pełnomocnicy spółdzielni, 

bo leży to w ich interesie. Wszak niezależnie od wyniku procesu kancelaria pobiera 

opłaty, a władze spółdzielni nie pokryją strat z własnych uposażeń, ale zrekompensują 

je podwyższając lokatorom stawkę eksploatacji podstawowej. 

Nie jestem gołosłowny. Parę dni temu zapadł kolejny wyrok w ciągnących się od 

21 lat moich procesów dotyczących rozliczenia budowy domu powstałego w ramach 

inwestycji Migdałowa I. Sprawa dorobiła się imponującej ilości sygnatur: III C 1154/00, 

VI ACa 398/08, XXIV C 830/11, I ACa 1629/13, I CSK 1003/14, I ACa 262/16, 

V ACa 31/17, I CSK 378/18 oraz I ACa 620/19. Ponadto sygnatura mojej sprawy 

I CSK 1003/14 była też przywoływana w innych postępowaniach: I CSK 169/15 i 

III CZP 69/16. Ponadto do rozpatrywania mojego przypadku SM zaangażowała 

Trybunał Konstytucyjny. Sprawa otrzymała sygnaturę SK 24/20. Spółdzielni nie zrazi 

zasądzony na moją rzecz zwrot kosztów w wysokości ponad 21 tysięcy złotych i 

kolejne kwoty wskazane w pozostałych punktach wyroku. Władze spółdzielni złożą 

kolejna skargę kasacyjną, a kosztami obciążą lokatorów. 

Spółdzielnia wprawdzie wkłada wyjątkowo wiele wysiłku w prowadzenie 

procesów sądowych ale na tym jej aktywność się kończy. Dom jednorodzinny nie 

wymaga zatrudnienia dozorcy, spółdzielnia nie wykonuje żadnych czynności 

występujących normalnie w budynkach wielorodzinnych jak sprzątanie otoczenia 

domu, sprzątanie korytarzy i klatek schodowych, dbanie o oświetlenie numeru 

porządkowego, i oświetlenie wewnętrzne, konserwacja zieleni, wywieszanie flag w dni 

świąt państwowych itp. Domaganie się pieniędzy za niewykonywane czynności i 

defraudacja funduszu remontowego to tylko oszustwa finansowe.  Spółdzielnia nie 

dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. A to jest już sprawa poważna. Oczywiście 

robię to we własnym zakresie, a na dowód przedstawiam rachunek za czyszczenie 

przewodu kominowego. 

Wnoszę o oddalenie powództwa, lub wydanie wyroku analogicznego do sprawy 

XVI C 1010/19, korzystam bowiem z dostarczanych przez miasto mediów, a moje 

śmieci są wywożone.  

 

 

 
________________________ 

Zbigniew Sarata 
 
Załączniki: 

1. Zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa z 23-09-2019 
2. Dołączenie się kolejnych 35 osób do zawiadomienia. 
3. Postanowienie Sądu Okręgowego z 25-11-2020 
4. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z 07-12-2020. 
5. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 10-03-2021 
6. Rachunek od kominiarza 

 

https://sm.sarata.pl/prokuratura/2019-09-23_zawiadomienie_SMPM.pdf
https://sm.sarata.pl/prokuratura/PR_3_Ds_1265.2019_uzupelnienie_7a_7b.pdf
https://sm.sarata.pl/prokuratura/VIII_Kp_993_20_postanowienie.pdf
http://sm.sarata.pl/2019_czynsz/XVI_C_1010_19-uzasadnienie-wyroku.pdf
http://sm.sarata.pl/2020_apelacja/I_ACa_620_19_orzeczenie.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_czynsz2/2020-10-08-kominiarz.pdf

