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Portal sądowy poinformował mnie, iż w dniu 10 lutego 2021 odbędzie się 

posiedzenie Sądu w zawieszonym postępowaniu. Zdarzenia ostatnich miesięcy wyglądały 

następująco: 

• Mój pełnomocnik złożył skargę na przewlekłość postepowania 

• Sąd Najwyższy skargę oddalił. 

• Sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przewidywanego 

terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez SM Przy Metrze. 

• Trybunał Konstytucyjny poinformował Sąd, iż skarga konstytucyjna jest 

dopiero na etapie merytorycznego rozpatrywania. 

Na tej podstawie domniemywam, iż powodem planowanego posiedzenia Sądu 

może być ewentualne podjęcie decyzji o odwieszeniu postepowania. Sprawa rozliczenia 

budowy domu jednorodzinnego toczy się już przeszło 20 lat i 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. 

W większości wymienionych postępowań Sąd rozważał wyłącznie ewentualne 

zaistnienie trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń spółdzielni. Jeżeli stwierdził 

trzyletnie przedawnienie – orzekał na moją korzyść. Jeżeli tej okoliczności nie stwierdzał – 

bez badania innych aspektów uznawał automatycznie zasadność powództwa Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przy Metrze i orzekał na moją niekorzyść. 
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Mój pełnomocnik – adwokat Piotr Terlecki już wcześniej starał się wykazać, iż 

ogłoszony w niedającej się przewidzieć przyszłości ewentualny wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego nie będzie miał wpływu na orzekanie Sądu w tej sprawie, jednak 

przywołane argumenty nie przekonały Wysokiego Sądu. Dlatego też składam wniosek, 

aby Wysoki Sąd na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 zechciał rozważyć 

okoliczności podnoszone w pismach procesowych składanych wcześniej przeze mnie i 

mecenasa Piotra Terleckiego. 

1. Okoliczności, iż zgodne z obowiązującym przepisem art. 18 ust 4 u.s.m. rozliczenie 

kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do 

użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu 

budowlanego wygasa. Zgodnie zaś z art. 10 nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 do 

spraw sądowych wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

2. Okoliczność, iż w powyższej sprawie nastąpiło także dziesięcioletnie przedawnienie. 

Budowa została ukończona 15 marca 2000, co wynika ze znajdującej się w aktach 

sprawy decyzji 245/D/00/MU. Pozew zaś wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 

dopiero 3 czerwca 2011. Upłynęło zatem 11 lat i 3 miesiące. Treść art. 120 § 1 k.c. 

nie pozostawia wątpliwości: Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym 

roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia 

określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w 

którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w 

najwcześniej możliwym terminie. Podkreślam – najwcześniej, nie najpóźniej. W 

przypadku rozliczenia budowy należy uznać najwcześniejszy możliwy termin – dzień 

uzyskania pozwolenia na budowę. Spółdzielnia zaś zignorowała własny statut 

(rozliczenie w ciągu roku), obowiązującą w 2000 roku ustawę o spółdzielniach 

mieszkaniowych (6 miesięcy) jak też § 11 pkt 2 (4 miesiące) umowy zawartej ze mną 

23 sierpnia 1997. 

3. Okoliczność, że SM Przy Metrze w zobowiązała się w § 10 pkt 2 zawartej ze mną w 

1997 roku umowy do wybudowania metra kwadratowego domu jednorodzinnego za 

kwotę 1 500 zł (poddasza 750 zł) powiększonego o podatek VAT (7%) i waloryzację 

(około 10%). Wybudowała zaś na przeszło 2500 zł, także strych – przekazany w 

stanie surowym w tej samej cenie. 

4. Okoliczność, iż poza nieznacznym zwiększeniem powierzchni domu nie zaszła żadna 

z okoliczności wymienionych w § 11 pkt 1 umowy, co usprawiedliwiałoby zmianę 

kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego. 

5. Okoliczność, iż Spółdzielnia pomimo obowiązku wynikającego z postanowień § 12 pkt 

2 nie informowała mnie o aneksowaniu umów w inwestorem zastępczym, co 

wpływało na podwyższenie kosztu budowy. 

6. Okoliczność, iż zgodnie z postanowieniem § 22 pkt 1 umowy powinny mieć 

zastosowanie wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego, ponieważ w momencie 

podpisywania umowy nie byłem członkiem spółdzielni. 

7. Okoliczność, iż spółdzielnia nie wywiązała się z postanowień § 7 pkt 1 umowy o 

przeniesieniu na mnie własności domu wraz z prawem do działki. W obecnej sytuacji 

jest to niewykonalne, pomimo, iż zgodnie z zapisem § 10 pkt 1 umowy wpłacane 

przeze mnie pieniądze miały być przeznaczone także na pozyskanie terenu. Do dnia 



dzisiejszego zaś teren należy do miasta stołecznego Warszawy, a wybudowany za 

moje pieniądze budynek stanowi gminny zasób nieruchomości. 

8. Okoliczność, iż sporządzone przez spółdzielnię zasady rozliczania inwestycji są 

skrajnie niesprawiedliwe wobec osób finansujących budowę domów jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej, a faworyzują nabywców mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych. 

Omówienia wymagają dwa ostanie punkty. Wkrótce po podpisaniu ze mną umowy o 

wybudowanie domu i gwarancji przekazania mi po jego własności Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Przy Metrze zawarła z miastem stołecznym Warszawa umowę 29 letniej 

dzierżawy terenu (załącznik nr 1). Nie skorzystała z możliwości objęcia w użytkowanie 

wieczyste gruntu (załącznik nr 2) a co zatem idzie w uzyskanie własności wzniesionych 

budynków. Grunt, a więc i budynek są własnością miasta stołecznego Warszawy, co 

potwierdza załącznik nr 3. W efekcie mieszkam w gminnym zasobie nieruchomości co 

potwierdza opinia prawna (załącznik nr 4). 

Również wyrok Sądu Okręgowego w wytoczonym mi z powództwa SM Przy Metrze 

postepowaniu V Ca 1771/19 (załącznik nr 5) stwierdza: z winy powoda, który nie zawarł 

umowy użytkowania wieczystego, pozwani nie posiadają żadnego prawa do 

wybudowanego domu. 

Co więcej – perspektywa uzyskania przeze mnie jakichkolwiek praw do domu 

jednorodzinnego jest nierealna w świetle wyroku Sądu Okręgowego II C 33/19. SM Przy 

Metrze po przeszło 19 latach zdecydowała się skorzystać ze wspomnianej uchwały Rady 

Gminy Warszawa Ursynów i objąć w użytkowanie wieczyste teren oraz we własność 

znajdujące się na nim budynki. Oddalenie powództwa spółdzielni przeciwko miastu 

stołecznemu Warszawa czyni tę ewentualność nierealną. Wina spółdzielni za zaniedbanie 

jest ewidentna co wykazał w uzasadnieniu Sąd Okręgowy (załącznik nr 6): od Spółdzielni 

należało więc w tej sytuacji wymagać należytego dbania o interesy jej członków, a więc 

także terminowego występowania z roszczeniami jej przysługującymi, na drogę sądową. 

Istotny jest fragment dotyczący terminowego występowania z roszczeniami w kontekście 

punku 2 niniejszego pisma. 

W świetle zawartej w 1997 roku umowy pomiędzy mną i SM Przy Metrze mamy do 

czynienia ze świadczeniem wzajemnym. Spółdzielnia zobowiązała się do przekazania mi 

własności wybudowanego domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z 

prawem do gruntu, a ja zobowiązałem się pokryć koszty budowy. Stosownie do 

postanowień art. 488 § 2 k.c. mogę powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki 

druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego. 

W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy sygn. akt I CKN 1135/97 oraz 

III CKN 559/98: Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę mieszkania 

spółdzielczego, zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem 

tejże spółdzielni, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonania i skutków 

niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i nast. k.c.), chyba że strony 

przyjęły w umowie inne przepisy. Niestety, pomimo upływy ponad 20 lat, z dokumentów 

wynika, że świadczenie wzajemne jest zupełnie nierealne, co Wysoki Sąd mam nadzieję 

weźmie pod uwagę. 

Rozliczenie dokonane przez spółdzielnię było nawet kwestionowane przez biegłego 

powołanego przez Sąd w postepowaniu V ACa 31/17. Biegły, który otrzymał zlecenie 

obliczenia wkładu budowlanego według zasad obowiązujących w spółdzielni wykonał 

swoje zlecenie dosłownie. Niemniej nie podszedł do zasad uchwalonych przez 



spółdzielnię całkowicie bezkrytycznie. Dnia 23 października 2017 w 22 minucie 10 

sekundzie nagrania rozprawy stwierdził: to co w zasadach spółdzielnia stworzyła nie jest 

zgodne z żadną normą. 

Później, odpowiadając w 28 minucie 50 sekundzie rozprawy na pytanie 

pełnomocnika pozwanych: czy w pana ocenie doszło do sytuacji, że osoby finansujące 

budowę segmentów faktycznie partycypowały finansowo także w kosztach budowy garaży 

i części wspólnych domów wielorodzinnych biegły odpowiedział - oczywiście, według mnie 

tak. 

Dlaczego zatem spółdzielnia dokonała tak kuriozalnego rozliczenia kosztów 

inwestycji i nie zadbała o uzyskanie własności budynków? Mam nadzieję, że 

wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie dostarczy śledztwo prowadzone na wniosek mój i 

moich sąsiadów (załącznik nr 7). Członkowie zarządu spółdzielni mieli bowiem osobisty 

partykularny interes w tym, aby koszt budowy lokali w budynkach wielorodzinnych okazał 

się jak najniższy. Tajemnicą poliszynela są bowiem przydziały kilka z tych mieszkań 

dzieciom członków zarządu, które to dzieci z kolei dosyć szybko sprzedały mieszkania na 

wolnym rynku. 

Wprawdzie Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Ursynowa nie dopatrzyła się 

popełnienia przestępstwa w tym, że ludzie zapłacili za wybudowanie lokali i mieszkają w 

gminnym zasobie nieruchomości, ale Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenia moje oraz 

moich sąsiadów (załącznik nr 8). 

Moim zdaniem te okoliczności powinny być wzięta przez Wysoki Sąd po uwagę. 

 

 z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 
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