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Odnosząc się do informacji zawartych w piśmie Sądu z dnia 3 października 2022 

stwierdzam, iż przeprowadzenie posiedzenia niejawnego jest sprzeczne z Art. 45 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja stwierdza bowiem, iż wyrok ogłasza się publicznie. 

Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić tylko ze względu na moralność, bezpieczeństwo 

państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny 

interes prywatny. Również ratyfikowana przez Polskę Konwencja z 4 listopada 1950 o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności w art. 6 ust. 1 stwierdza „każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego spraw w rozsądnym terminie przez niezawisły i 

bezstronny sąd”. 

Stosownie zaś do informacji zawartych w piśmie Sądu z dnia 3 października 2022 

oświadczam w imieniu własnym oraz mojej żony, iż podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko 

wyrażone ustnie oraz: 

1. W sprzeciwie z dnia 26 lipca 2019 od nakazu zapłaty. 

2. Piśmie procesowym z 20 grudnia 2020. 

3. Piśmie procesowym z 8 kwietnia 2021, 

4. Uwagach do opinii biegłego z 17 marca 2022 

Właścicielem budynku Lanciego 9b jest miasto stołeczne Warszawa, które nie zawarło ze 

spółdzielnią umowy o administrowanie budynkiem. Dlatego też w 2018 roku skierowałem przeciw 

miastu pozew o wstąpienie do umowy najmu (aktualna sygnatura II C 5719/19). Skoro sam nie 

jestem właścicielem chcę płacić, ale właścicielowi – nie pasożytowi. 

W aktach sprawy znajduje się załącznik nr 4 do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Chodzi o 29 

letnią umowę dzierżawy. Na podstawie tej umowy ówczesna gmina Warszawa-Ursynów 

upoważniła spółdzielnię do pobierania pożytków. Zawierając umowę przedstawiciele urzędu 

przedstawili uchwałę 401 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 8 lipca 1997. Niestety, wkrótce 

Wojewoda Warszawski stwierdził, że uchwała 401 oraz uchwała 418 (nie posiadam jej kopii) 

naruszają prawo. 
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W załączeniu: 
Pismo Wojewody z 21 stycznia 1998 




