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Szanowny Pan 
Zbigniew Sarata
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02 - 792 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 02.12.2016 r.

Szanowny Panie,

działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze", w odpowiedzi na Pana pismo z 
dnia 02.12.2016 r., niniejszym wskazujemy co następuje (w punktach, zgodnie z 
zaproponowanym przez Pana porządkiem w powołanym piśmie).

1 .

Nie uznajemy Pana roszczenia o zapłatę kwoty 411.367,00 zł. z odsetkami i zaprzeczamy 
jakoby Spółdzielnia była odpowiedzialna za rzekome "przejęcie przez miasto stołeczne 
Warszawa własności wybudowanego za Pana pieniądze domu jednorodzinnego 
Informujemy, że m.st. Warszawa było i jest właścicielem nieruchomości na której 
posadowiony jest segment, do którego służy Panu ekspektatywa prawa odrębnej własności. 
Ponadto podkreślamy, że przy zawieraniu umowy o wybudowanie segmentu miał Pan pełną 
świadomość stanu prawnego nieruchomości na której budowany miał być Pana dom tj. 
wiedział Pan, że Spółdzielnia związana jest z m.st. Warszawa umową dzierżawy tejże 
nieruchomości. W związku z powyższym, kierowanie aktualnie do Spółdzielni jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu uznajemy za bezzasadne.

2.
Nie uznajemy Pana roszczenia o zapłatę kwoty w wysokości 21.400,00 zł. z odsetkami i 
zaprzeczamy jakoby Spółdzielnia była odpowiedzialna za rzekome "przejęcie przez miasto 
stołeczne Warszawa własności wybudowanego za moje pieniądze stanowiska postojowego 
..." z tych samych powodów o których mowa w punkcie 1 powyżej.

3.
Nie uznajemy Pana roszczenia o zapłatę kwoty w wysokości 100.000,00 zł. wraz z odsetkami i 
zaprzeczamy jakoby Spółdzielnia była odpowiedzialna za rzekome "przejęcie przez miasto



stołeczne Warszawa własności elementów stałych wyposażenia domu znajdującego się w 
Warszawie przy ul. Lanciego 9B". Zgodnie z wiedzą Spółdzielni, stale zamieszkuje Pan w 
domu przy ul. Lanciego 9B i korzysta z niego w sposób swobodny. Spółdzielnia nie ma 
jakiejkolwiek wiedzy na temat przejęcia wyposażenia Pana segmentu przez m.st. Warszawa, 
nie mniej wszelkie ewentualne roszczenia w tym przedmiocie należy kierować do m.st. 
Warszawa a nie do Spółdzielni.

Nie uznajemy Pana roszczenia o zapłatę kwoty w wysokości 116.367,86 zł. wraz z odsetkami i 
zaprzeczamy jakoby Spółdzielnia była odpowiedzialna rzekome "niewywiązanie się przez 
Spółdzielnię z zobowiązania przeniesienia na mnie własności domu szeregowego oraz 
stanowiska parkingowego". Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.08.2016 r. o 
którym Pan wspominał został wydany w sprawie, w której Spółdzielnia dochodziła od Pana 
zaległych opłat eksploatacyjnych. W tym miejscu nadmieniamy jedynie, że w uzasadnieniu 
Sąd jasno wskazał, że jest Pan zobowiązany do wnoszenia miesięcznych opłat na rzecz 
Spółdzielni. Nadto, jak jest Panu wiadome, Spółdzielnia nie może aktualnie przenieść na Pana 
własności domu jednorodzinnego z uwagi na fakt, że nie dysponuje tytułem prawnym do 
nieruchomości (dzierżawi teren od m.st. Warszawy). Podnosimy, iż pomimo usilnych starań 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości, Spółdzielnia nie przeniosła dotychczas 
własności domu na Pana rzecz, gdyż w dalszym ciągu trwa spór sądowy z m.st. Warszawa, od 
którego właściciel uzależnia możliwość rozmów w przedmiocie ustanowienia użytkowania 
wieczystego.

Nie uznajemy Pana roszenia o zapłatę 1.000,00 zł. miesięcznie za straty moralne związane z 
zaistniałą sytuacją. Spółdzielnia nigdy nie pozbawiła Pana własności i zgodnie z umową 
wydała Panu przydział na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do domu 
jednorodzinnego. W związku z tym, że Spółdzielnia nie jest odpowiedzialna za "pozbawienie 
Pana prawa własności", to nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek straty moralne o 
których Pan pisze w swoim piśmie.

W uzasadnieniu pisma z dnia 02.12.2016 r. próbuje Pan obciążyć Spółdzielnię 
odpowiedzialnością za niewykonanie umowy o finansowanie oraz wskazuje Pan na wspólne 
działanie Spółdzielni i m.st. Warszawy w celu "pozbawienia prawa własności i 
doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". Stanowczo sprzeciwiamy się 
tego rodzaju zarzutom i zaprzeczamy jakoby działania Spółdzielni miały na celu pozbawienie 
Pana prawa własności.

Podnosimy, iż wbrew Pana twierdzeniom, umowa o finansowanie nie przewidywała terminu 
w którym Spółdzielnia ma przenieść na Pana rzecz własność domu, zaś oczywiste było że aby 
wykonać to zobowiązanie musi dysponować tytułem prawnym do gruntu. W § 1 ust. 1 
umowy zostało zaś jasno wskazane, że Spółdzielnia dzierżawi teren od m. st. Warszawy, a 
zatem nie może być mowy o wprowadzeniu Pana w błąd co do stanu prawnego 
nieruchomości. Co więcej, Spółdzielnia wydała Panu przydział spółdzielczego 
własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, postawiła go do Pana dyspozycji i
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przyjęła w poczet członków Spółdzielni. Powyższe czynności zostały dokonane pomimo że 
do dnia dzisiejszego nie uiścił Pan pozostałej do zapłaty części wkładu budowlanego.
Aktualnie dysponuje Pan zatem ekspektatywą prawa własności domu i w sytuacji w której 
Spółdzielnia uzyska tytuł prawny do nieruchomości, możliwe będzie przeniesienie prawa 
własności na Pana rzecz. Co szczególnie istotne, zamieszkuje Pan stale w domu przy ul. 
Lanciego 9B i Spółdzielnia nie kwestionuje Pana uprawnień do zajmowania tegoż domu.

Wyjaśniamy, że kwestia uregulowania stanu prawnego gruntu pozostaje jednym z głównych 
centrum zainteresowań Spółdzielni, która podejmuje liczne działania celem zwrócenia uwagi 
m.in. osób zaufania publicznego (posłów, senatorów i innych) na problem braku tytułu 
prawnego do gruntu i stan niepewności u mieszkańców zasobów Spółdzielni. Aktualnie 
jednak, do czasu zakończenia sporu z m.st. Warszawa o zapłatę czynszu dzierżawnego nie 
jest możliwe rozpoczęcie rozmów z właścicielem na temat nabycia prawa użytkowania 
wieczystego.

Informujemy, że wybudowanie zespołu budynków na dzierżawionym przez Spółdzielnię 
gruncie odbyło się zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i ważnym pozwoleniem na 
budowę. Zarzucanie obecnie Spółdzielni, że nie mogła przeprowadzić inwestycji na 
nieruchomości do której nie miała tytułu własności/użytkowania wieczystego jest zatem 
bezzasadne.

Powoływanie się na wyrok o sygnaturze akt II C 830/15 jest ze wszech miar nieuprawnione z 
uwagi na fakt, że po pierwsze wskazane orzeczenie jest nieprawomocne, a po drugie, że 
orzeczenia tegoż Sądu są konsekwentnie kwestionowane przez Sądy wyższych instancji. W 
Pana przypadku, relewantny może być wyłącznie prawomocny wyrok Sądu Okręgowego z 
dnia 12.08.2016 r. w sprawie o sygnaturze akt V Ca 3614/15, w uzasadnieniu którego zostało 
wskazane, że:

"Powodowa spółdzielnia posiadała tytuł prawny oraz uprawnienie do zabudowy wynikające z 
umowy dzierżawy zawartej z m.st. Warszawa. Tytuł prawny spółdzielni do przedmiotowego 
gruntu nie powodował nieważności umowy, na mocy której powodowa spółdzielnia 
zobowiązała się do wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a
obowiązkiem pozwanych (nabywców) było uiszczanie opłat związanych z eksploatacją i 
użytkowaniem nieruchomości. "

oraz

"W ocenie Sądu Okręgowego nie ma podstaw aby podzielić pogląd apelujących, że dom 
oddany do użytku pozwanym nie stanowi mienia spółdzielni i spółdzielnia nie ma podstaw do 
zarządzania nim oraz gruntem, na którym został posadowiony, a w konsekwencji do żądania 
zapłaty poniesionych na jego utrzymanie kosztów. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c: „Mieniem 
jest własność i inne prawa majątkowe". W kategorii innych praw majątkowych mieszczą się 
prawa obligacyjne, a więc również te wynikające z umowy dzierżawy. Spółdzielnia nie 
dysponuje prawem rzeczowym do gruntu, na którym posadowiony jest segment 
pozwanych, jednakże posiada prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości, które 
Spółdzielnia uzyskała od aminy Ursynów w ramach umowy dzierżawy, czyli prawa 
majątkowego w rozumieniu ww. przepisu. "

3



Wbrew temu co twierdzi Pan w swoim piśmie, umowa zawarta ze Spółdzielnią nie stała się w 
żadnym zakresie "niewykonalna". Jeszcze raz podkreślamy, że w przeciwieństwie do Pana 
(brak zapłaty wkładu budowlanego) wykonaliśmy umowę o finansowanie tj. wydany został 
Panu przydział na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do domu, a dom został 
postawiony Panu do dyspozycji. Żadne organy Spółdzielni nie kwestionują ani przysługującej 
Panu ekspektatywy prawa własności ani też uprawnienia do zajmowania domu przy ul. 
Lanciego 9B. Innymi słowy, Spółdzielnia wywiązała się już ze swoich obowiązków umownych, 
wyłącznie poza przeniesieniem prawa własności, przy czym istotne jest, że nie pozwalają na 
to okoliczności natury obiektywnej i niezależnej od Spółdzielni (aktualny brak zgody m.st. 
Warszawy). Ponadto wskazujemy, że będziemy mogli ustanowić odrębną własność domu 
tylko w przypadku wniesienia przez Pana wkładu w wysokości odpowiadającej pełnym 
kosztom budowy - bezsprzecznie, do dzisiejszego dnia to nie nastąpiło.

W wezwaniu powołuje się Pan na uchwałę nr 287 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z 2000 r. 
Spółdzielnia potwierdza, że Rady Gminy Warszawa - Ursynów podjęła uchwałę nr 287, 
zgodnie z którą przeznaczono nieruchomość na której położony jest Pana segment do 
oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Spółdzielni. Wykonanie tejże uchwały 
powierzono Zarządowi Gminy Warszawa - Ursynów. Do dnia dzisiejszego uchwała nie została 
wykonana, jednakże pozostaje wiążąca dla właściciela nieruchomości (nigdy formalnie nie 
została uchylona i do dziś funkcjonuje w obrocie prawnym). Warto jednakże wskazać, że po 
podjęciu uchwały o której mowa powyżej, m.st. Warszawa ponownie wypowiedziało się co 
do warunków nabycia prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 punkt 2 
załącznika do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVIII / 534 / 2004 z dnia 15.04.2004 r., 
możliwość zbycia bez przetargu gruntu możliwa jest wtedy, gdy grunt sprzedawany jest na 
rzecz podmiotu, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 
10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, a 
nadto: a) zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej 
nieruchomości jest zgodne z treścią umowy, a także z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, b) wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź jego 
poprzedników nakładów przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu, c) wywiązuje się on 
ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy.

Z uwagi na fakt, że m.st. Warszawa bez żadnych uzasadnionych podstaw, a także w 
oderwaniu od zasad wynikających z Kodeksu cywilnego podwyższyło dzierżawcy czynsz 
(ponad 5-krotnie), Spółdzielnia występuje aktualnie jako strona pozwana w dwóch procesach 
sądowych wytoczonych przez m.st. Warszawa o zapłatę (postępowania toczą się przed 
Sądem Okręgowym w Warszawie, sygnatura akt XXIV C 16/12 oraz XXIV C 549/15). W 
związku z powyższym, wymóg wynikający z uchwały o którym mowa powyżej tj. wymóg 
wywiązywania się z zobowiązań wobec m.st. Warszawy formalnie nie został spełniony, stąd 
też właściciel nieruchomości - pomimo usilnych prób ze strony dzierżawcy - nie wyraża zgody 
na przekazanie Spółdzielni gruntu i ustanowienie na nim użytkowania wieczystego. 
Niezależnie od powyższego, dzierżawca uiszcza czynsz w dotychczas ustalonej wysokości 
(niezmiennie, zgodnie z umową). Pomimo iż uchwała nr 287 o której mowa powyżej została 
podjęta 4 lata wcześniej niż uchwała Nr XXVIII / 534 / 2004 z dnia 15.04.2004 r„ 
wydzierżawiający powołuje się właśnie na nią jako podstawę przemawiająca za brakiem 
możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni.
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Biorąc pod uwagę powyższe, żądanie wypłaty odszkodowania na Pana rzecz jest całkowicie 
bezzasadne. Zdaniem Spółdzielni, stara się Pan wprowadzić wrażenie jakoby został celowo 
pokrzywdzonym przez Spółdzielnię, tymczasem nie wskazuje Pan zarówno na (i) jasne 
postanowienia umowy dotyczące okoliczności dzierżawienia gruntu przez Spółdzielnię, (ii) 
nie wspomina Pan o tym, że nabycie prawa nastąpiło w ramach spółdzielni mieszkaniowej a 
nie dewelopera czy innego sprzedawcy o czym Pan wiedział, (iii) zapomina Pan o tym, że 
Spółdzielnia wydała Panu przydział i przekazała dom do dyspozycji, (iv) pomija Pan fakt, że 
Spółdzielnia dąży do uregulowania sytuacji prawnej gruntu, wszak sytuacja w której umowa 
dzierżawy wygaśnie będzie niekorzystna dla obu stron - nie tylko dla Pana ale i dla 
Spółdzielni.

Wezwanie z dnia 02.12.2016 r. traktujemy wyłącznie jako wyraz niezadowolenia z sytuacji w 
której się Pan znalazł, nie mniej sprzeciwiamy się zarzutom wobec Spółdzielni jakoby celowo 
zaniechała uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, odmawiamy zapłaty jakichkolwiek kwot na Pana rzecz.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
Prezydent m.st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz - Waltz 
PI. Bankowy 3/5 
00 - 950 Warszawa
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