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Właściciele domów szeregowych 

02-792 Warszawa 

Ul. Lanciego F. M. 9 – 9S 

Warszawa 18 lipca 2013 

 

Pan Artur Górski 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w organach państwowych oraz u władz spółdzielni, 

której jesteśmy członkami w trzech sprawach: 

1. Nieprawidłowego rozliczenia kosztów budowy naszych domów poprzez zastosowanie 

odrębnego kryterium dla budynków jednorodzinnych (powierzchnia całkowita) i bloków 

(powierzchnia mieszkalna). 

2. Nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości (brak dzierżawy wieczystej) i nieznajdujących 

uzasadnienia opłat eksploatacyjnych. 

3. Braku reakcji władz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze na kierowane przez nas do niej 

wystąpienia. 

W drugiej połowie 1997 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze rozpoczęła budowę osiedla 

Migdałowa I, w skład którego wchodziły nasze segmenty oraz 4 budynki wielorodzinne. Podpisane przez 

nas umowy gwarantowały wybudowanie każdego z segmentów za całkowitą – obejmującą waloryzację i 

podatki – kwotę rzędu 300 tysięcy złotych. Jeszcze w trakcie budowy byliśmy przez władze spółdzielni 

oszukiwani w sprawie kosztów. Szantażami zmuszono nas do zapłaty 400 tysięcy. Półtora roku po 

zakończeniu budowy spółdzielnia dokonała rozliczenia, z którego wynikało, że powinniśmy dopłacić 

kolejne 100 tysięcy złotych. 

Część z nas wpłaciła żądane kwoty. Nikt jednak nie został właścicielem sfinansowanego przez 

siebie domu, chociaż przewłaszczenie gwarantowały podpisane przez nas umowy. Spółdzielnia uchyliła 

się od zawarcia z Gminą Warszawa Ursynów umowy dzierżawy wieczystej. W tej sytuacji właścicielem 

naszych domów jest Miasto Stołeczne Warszawa. Spółdzielnia mimo to nalicza nam czynsz w wysokości, 

która nie ma żadnego związku z ponoszonymi przez nią kosztami na utrzymanie naszych nieruchomości. 

Co kilka lat dochodzi w spółdzielni do pałacowych rewolucji i stare władze są zastępowane prze 

nowe. Nowsze zarządy spółdzielni na początku zajmowały się szukaniem dowodów przestępstw 

popełnianych przez swoich poprzedników i takie dowody istotnie się znajdowały. Wobec dawnych 

członków zarządów toczą się bowiem postępowania karne. Część z nich została zakończona 

prawomocnymi wyrokami. Ostatnia zmiana władz spółdzielni miała miejsce rok temu. Ufni, że roszady 

osobowe przełożą się na jakość zarządzania pisaliśmy kilkukrotnie do nowego zarządu i nowej rady 

nadzorczej. Nasze wystąpienia pozostały jednak bez odpowiedzi. 
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Koszt budowy 

Wszyscy inwestorzy podpisali w roku 1996, lub 1997 jednakowe umowy (przykład – załącznik Nr 1) 

które gwarantowały: 

1. Bazową cenę metra kwadratowego parteru i piętra 1 500 zł, zaś poddasza – 750 (§ 10.2). 

2. Waloryzację wskaźnikami GUS (§ 10.3) i uwzględnienie VAT (§ 10.4). 

3. Niezmienność ceny poza przypadkami wynikającymi ze zmiany przepisów (§ 11.1). 

4. Ostateczne rozliczenie w terminie 4 miesięcy od zakończenia budowy (§ 11.2). 

5. Zasady rozliczenia ostatecznego kosztu zgodnie z czterema poprzednimi punktami (§ 15.3). 

6. Wpłatę poszczególnych rat w określonych terminach (§ 15.1). 

7. Obowiązek powiadomienia przez spółdzielnię o ewentualnym zwiększeniu kosztów (§ 12.2). 

8. Dokonanie przewłaszczenia po zakończeniu budowy i dokonaniu rozliczenia (§ 7.1). 

 

Zgodnie z umową i dokonywaniem zwaloryzowanych wpłat w terminach określonych 

harmonogramem wpłat za segment powinniśmy zapłacić około 300 tysięcy złotych. Spółdzielnia zmusiła 

nas do wpłat po 400 tysięcy. Rozliczenie zatwierdzone półtora roku po zakończeniu budowy opiewało 

już na 500 tysięcy. Oto skąd taka kolosalna różnica: 

1. Pierwotna umowa z inwestorem zastępczym została zawarta w grudniu 1996 roku (załącznik Nr 2). 

Spółdzielnia w połowie 1998 roku podpisała aneks 4 do umowy z inwestorem zastępczym (Załącznik 

Nr. 3) zwiększając wynagrodzenie z 1480 zł za powierzchnie mieszkalną do 2150 za powierzchnię 

całkowitą z zastrzeżeniem, że stawka za strych miała wynosić 1075 zł. W blokach podstawą 

pozostała powierzchnia mieszkalna. Po uwzględnieniu, że powierzchnia całkowita jest znacznie 

większa od mieszkalnej – wynagrodzenie zwiększyło się po ponad 100%. Spółdzielnia zataiła przed 

inwestorami ten fakt naruszając § 11.1 i § 12.2. Jeszcze w końcu listopada 1998 informowano nas o 

stawkach bazowych 1500 i 750 zł za metr kwadratowy (Załącznik Nr 5). 

2. Pod koniec 1998 roku podpisując aneks 5 do umowy z inwestorem zastępczym (Załącznik Nr 4) 

spółdzielnia obniżyła cenę metra w blokach, ponieważ sprzedawane po 20 tys. zł garaże miały być 

wybudowane w ramach wynagrodzenia za powierzchnię mieszkalną. Ceny metra kwadratowego 

powierzchni mieszkalnej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych obrazuje załącznik Nr 6. 

3. Dokonując ostatecznego rozliczenia spółdzielnia ustaliła cenę metra powierzchni mieszkalnej w 

blokach poniżej ceny metra powierzchni całkowitej segmentów, w tym oddanych w stanie surowym 

strychów segmentów (załącznik Nr 7). Strych był pozbawiony izolacji poziomej, szlichty, podłogi, 

parapetów, kaloryferów, tynków, ocieplenia ścian przy dachu, centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznej i wodnej, kanalizacji, płyt gipsowo kartonowych na powierzchniach skośnych dachu, 

nie pomalowany, bez gniazdek - sama goła cegła. 

4. Przypisując poszczególnym budynkom koszty ogólne i pośrednie segmentom liczono z metra 

powierzchni ogólnej, blokom – zaledwie z powierzchni mieszkalnej. Różnica jest znaczna. 

Powierzchnia mieszkalna segmentów (budynek S1 według decyzji zezwalającej na użytkowanie – 

załącznik Nr 8) wynosi dwie trzecie powierzchni całkowitej. 

5. Spółdzielnia nie zachowała zasad rozliczania, które uchwaliła Rada Nadzorcza, w tym odliczenia od 

powierzchni użytkowej mieszkań między innymi garaży, pomieszczeń technicznych, schodów i 

strychów (załącznik Nr 9). 

6. W efekcie cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w blokach wyniosła około 2 500 zł, 

zaś w segmentach ponad 3 700 zł. 
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Niezależnie od faktu, że spółdzielnia nie wybudowała segmentów według kryteriów cenowych 

określonych w zawartymi przez nas umowami – w żadnym wypadku nie powinniśmy do kosztu budowy 

dopłacać. Gdy stosuje się  jednolite kryterium dla bloków i segmentów w zależności od tego czy liczy się 

według zasad uchwalonych przez spółdzielnie, proporcjonalnie do powierzchni ogólnej, lub 

proporcjonalnie do kubatury koszt budowy przypadający na jeden segment oscyluje wokół 350 tysięcy 

złotych. 

stan prawny nieruchomości 

Nasze segmenty są wybudowane na działce gruntu 4/1 z obrębu 1-11-05 należącej do Miasta 

Stołecznego Warszawy (załącznik Nr 10). Dla tej działki jest prowadzona księga wieczysta 

WA2M/00222009/6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze jest jedynie zwykłym dzierżawcą tej działki 

(załącznik Nr 11). Właścicielem budynków, w którym mieszkamy jest miasto stołeczne Warszawa – 

właściciel gruntu, bowiem zgodnie z Art. 48 kodeksu cywilnego: 

• Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności 

budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia 

lub zasiania. 

Budynek mógłby stanowić osobną własność jedynie w przypadku, gdyby grunt na którym został 

posadowiony (Art. 235 ust. 1 kc) był przedmiotem użytkowania wieczystego: 

• Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo 

dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy 

zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 1 ust. 5) nie daje spółdzielni 

podstaw do zarządzania budynkiem, jeżeli nie jest on własnością spółdzielni: 

• Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia, lub mienia jej członków na podstawie 

umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 (Art. 6 ust. 3) nie daje spółdzielni 

podstaw do tworzenia funduszu remontowego, jeżeli budynek stanowi mienia spółdzielni: 

• Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni.. 

Na podstawie przedstawionych przepisów twierdzimy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze 

nie jest właścicielem sfinansowanych przez nas budynków i w związku z tym nie jest upoważniona do 

administrowania nimi, ani tworzenia związanych z nimi funduszy remontowych. Bezpodstawne jest 

pobieranie od nas jakichkolwiek opłat typu eksploatacja podstawowa, czy fundusz remontowy. 

Uznajemy natomiast konieczność refundowania należności, które przekazuje dostawcom zewnętrznym, 

np. za ogrzewanie ciepłą i zimą wodę, wywóz śmieci i tym podobne. 

Spółdzielnia natomiast co miesiąc domaga się opłat eksploatacyjnych proporcjonalnie do 

całkowitej powierzchni segmentów, chociaż: 

• W budynkach wielorodzinnych czynsz jest proporcjonalny do powierzchni mieszkalnej. 

• Nie wykonuje remontów, ani konserwacji budowlanej, elektrycznej, sanitarnej. 

• Nie sprząta u nas klatek schodowych, korytarzy, garaży. 

• Nie odśnieża wejść i dojazdów do segmentów. 

• nie utrzymuje zieleni wokół segmentu, 
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• nie dokonuje nasadzeń roślin, przycinania żywopłotów, ścinania podlewania i koszenia trawy, 

• nie dokonuje rekultywacji zieleni wokół segmentu tj. zakupu drzewek, nasion traw, torfu, 

• nie wykonała trawnika. 

• nie dokonuje deratyzacji i dezynsekcji 

•  nie konserwuje i nie maluje bramy, furtki i ogrodzenia wokół segmentu 

a pomimo to, żąda za te wszystkie rzekome działania zwrotu kosztów. 

 

Zawierając ze Spółdzielnią Umowy o budowę domu  nie wiedzieliśmy że Umowy te nie mogą być 

przez nią zrealizowane, pomimo że Spółdzielnia w §7 pkt.1 (załącznik Nr 1) zobowiązała się m.in. do 

przeniesienia własności przydzielonych domów z prawami do działek, w podanym przez siebie terminie. 

Przyczyną wspomnianej niemożności, było naruszenie prawa spółdzielczego oraz statutu przez  

Spółdzielnię i wzniesienie osiedla na gruncie, nigdy nie stanowiącym własności Spółdzielni. 

Spółdzielnia natomiast poprzestaje na kierowaniu do m.st, Warszawy nierealnych warunków 

ustanowienia prawa własności lub użytkowania gruntu (załącznik Nr 12) – pomimo, iż nawet 

proponowane przez m.st. Warszawa zasady ustanowienia tego prawa powinny być przez  Spółdzielnię 

spełnione choćby i z tej przyczyny, że  nigdy nie kwestionowaliśmy swego obowiązku pokrycia kosztów 

przeniesienia na nas praw do gruntu! 

Nic dziwnego zatem, że kolejne lustracje (załącznik Nr 13) wykazują znaczne zawyżenia 

pobieranych od nas opłat. Podobnie zawyżenia określił zlecony przez nowy zarząd audyt z końca 2012 

roku (załącznik Nr 14). Poprzedni zarząd spółdzielni zdefraudował fundusz remontowy. Z rachunków 

bankowych zniknęło 13 497 101,72 zł. Kwotę braków na koniec 2010 roku zawiera załącznik Nr 15. 

Poprzedni Zarząd Spółdzielni jest oskarżony jest przez Prokuraturę Rejonową  Warszawa – 

Mokotów o szereg nadużyć i łamanie prawa tj. o czyny z: 

• art. 296 & 3kk; 

• art, 35 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

• art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości; 

• art. 271 & 1 kk; 

• art. 267c pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze; 

• art 272 k.k. 

Pomimo potwierdzenia w kolejnych kontrolach zawyżania naszych opłat czynszowych nowy 

zarząd uparcie domaga się od nas wpłat w wysokości nie mającej pokrycia w kosztach. Jesteśmy ciągani 

po sądach. Spółdzielnia przedstawia, co zostało stwierdzone na jednej z rozpraw, sfałszowane 

dokumenty chcąc wyłudzić potrzebne pieniądze na premie dla zarządu. Pieniądze w dalszym ciągu 

wyprowadzane są ze spółdzielni. Między innymi na tak zwaną obsługę prawną w ciągu roku zarząd wydał 

ponad 1,5 miliona złotych. 

 

brak reakcji spółdzielni na kierowane do niej wystąpienia 

Po zmianie władz spółdzielni w połowie 2012 roku sądziliśmy, iż przedstawiając naszą sytuację 

nowej radzie nadzorczej i lub nowemu zarządowi uzyskamy weryfikację rozliczenia kosztów budowy i 

przewłaszczenie gwarantowane podpisanymi w 1996, i 1997 roku umowami. 

Początkowo próbowaliśmy spotkać się z nowymi władzami spółdzielni. Skończyło się jednak na 

uzgodnieniach kolejno przekładanych terminów spotkania. 10 września 2012 złożyliśmy pismo (załącznik 

Nr 16) w sprawie naszej sytuacji. Wobec braku reakcji zarządu składaliśmy ponaglenia (załącznik Nr 17). 

Kolejne ponaglenia składaliśmy także do rady nadzorczej (załącznik Nr 18). Przygotowaliśmy także 



  
Strona 5 

 

  

prezentację PPS dla członków zarządu i rady nadzorczej. Spółdzielnia na powyższe wystąpienia nie 

reaguje. 

Rozumiemy, że nie ma Pan formalnej możliwości wymuszenia na władzach spółdzielni zajęcia się 

naszymi problemami. Liczymy jednak, że autorytet posła przeważy i Pańska interwencja przyniesie 

rezultaty. 

W sprawie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień prosimy kontaktować się z jednym z nas – 

Zbigniewem Sarata – właścicielem segmentu o adresie 02-792 Warszawa, ul. Lanciego F. M. 9B, lub 

telefonicznie na numer 501 247 295. 

 

Załączniki: 

1. Umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego. 

2. Umowa z inwestorem zastępczym. 

3. Aneks Nr 4 do umowy z inwestorem zastępczym. 

4. Aneks Nr 5 do umowy z inwestorem zastępczym. 

5. Nieprawdziwa informacja spółdzielni o kosztach budowy. 

6. Zestawienie wzrostu ceny metra powierzchni mieszkalnej. 

7. Stan surowy strychu segmentu. 

8. Decyzja o zezwoleniu na użytkowanie. 

9. Uchwała RN spółdzielni w sprawie rozliczenia inwestycji. 

10. Informacja o właścicielu gruntu. 

11. Umowa 29 letniej dzierżawy. 

12. Pismo w sprawie 99% bonifikaty. 

13. Fragmenty lustracji z 2010 roku. 

14. Fragmenty audytu z 2012 roku. 

15. Pismo prokuratury w sprawie defraudacji funduszu remontowego. 

16. Nasze pismo do zarządu spółdzielni z 10 września 2012 

17. Ponaglenie zarządu w sprawie pisma z 10 września 2012 

18. Pismo do rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z 10 września 2012 


