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W związku z wyborem nowych władz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 

informujemy, iż nie przestajemy domagać się pełnej realizacji zawartych z nami 15 lat 

temu umów oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Chodzi oczywiście o 

przewłaszczenie segmentów. 

Poprzednie władze spółdzielni odwlekały rozliczenie kosztów budowy, a kiedy już 

owego rozliczenia dokonały obciążały właścicieli domków szeregowych kwotami 

niezgodnymi z umową i nieproporcjonalnie wysokimi w stosunku do lokatorów budynków 

wielorodzinnych. Toczące się sprawy sądowe w sprawie kosztów budowy są pretekstem 

do zaniechania przewłaszczenia. Drugim pretekstem jest zaniechanie przez spółdzielnię 

starań o uzyskanie własności, lub dzierżawy wieczystej gruntu na którym  zbudowane 

jest osiedle Migdałowa I. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 w art. 1 określa 

przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych. Przedmiotem działalności spółdzielni 

może być między innymi: 

a) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków 

spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali 

mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w 

garażach wielostanowiskowych (ust. 2 pkt. 1
1
). 

b) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz 

członków własności tych domów (ust. 2 pkt. 3). 

Postanowienia statutu spółdzielni nie stanowią wprawdzie źródła prawa, mają 

charakter umowy, jednak również statut spółdzielni Przy Metrze przewiduje 

a) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków 

odrębnej własności do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub 

lokali o innym przeznaczeniu oraz ustanawianie na rzecz członków spółdzielczych 

własnościowych i lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali, 

a także ułamkowych udziałów we współwłasności wielostanowiskowych lokali 

garażowych (§ 4 pkt. 2.1). 

b) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz 

członków własności tych domów (§ 4 pkt. 2.3). 

W ustawie i w statucie wyraźnie rozróżniono przeznaczenie budynków posiadające 

lokale oraz przeznaczenie domów jednorodzinnych. Oczywiście dom jednorodzinny nie 

jest budynkiem posiadającym odrębne lokale, nie jest zatem przeznaczony na przykład 

do ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do 

znajdujących się w nim lokali. Również w podpisanych z nami umowach (załącznik 1) 

zagwarantowane było przewłaszczenie segmentów.  

 



k o s z t  b u d o w y  

Większość z nas podpisała umowy w roku 1996, lub 1997. Spółdzielnia 

zobowiązała się do wybudowania metra kwadratowego parteru i piętra za 1 500 zł, zaś 

metra poddasza za 750 zł. Stawki te miały być waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen 

budowlano montażowych, a na końcu miał być doliczony podatek VAT. Umowa nie 

dopuszczała żadnych innych okoliczności uzasadniających wzrost cen metra 

kwadratowego. Powierzchnia każdego z segmentów wynosi około 195 m
2
, w tym 

powierzchnia poddasza około 50 m
2
. Po uwzględnieniu 6% waloryzacji i 7% podatku 

VAT spodziewaliśmy się kosztu budowy w wysokości 290 tys. zł. ((145m
2
 *  1500zł + 

50m
2
 * 750zł) * 106% * 107%). Po uwzględnieniu wykonanych na nasze życzenie robót 

dodatkowych koszt nie powinien przekroczyć 310 tys. zł. 

Spółdzielnia z półtorarocznym opóźnieniem określiła koszt budowy jednego 

segmentu na poziomie 500 tys. zł. Nawet przyjmując za zasadnie zwiększenie kosztu 

budowy w stosunku do kosztorysu, właściciele domków szeregowych zostali obciążeni 

kwotami nieproporcjonalnie dużymi w stosunku do lokatorów mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych (załącznik 2). Nasze odwołania (załącznik 3) od uchwały zatwierdzającej 

rozliczenie inwestycji nie zostały nawet rozpatrzone. 

Za podstawę dalszych wyliczeń przyjmujemy decyzję 245/D/00/M z dnia 15 marca 

200 Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów oraz zawarte w niej określenia powierzchni 

całkowitej, użytkowej i mieszkalnej (załącznik 4). 

Średnią cenę metra kwadratowego powierzchni całkowitej osiedla Migdałowa I 

można w przybliżeniu określić dzieląc całkowity koszt zadania inwestycyjnego przez 

całkowitą powierzchnię budynków, czyli 51 173 737,70zł / (3 112,20m
2
(S1) + 

2 757,65m
2
(S2) + 2 757,65m

2
(S3) + 10 905,90m

2
(S4) + 7 113,60m

2
(S5)) = 1 920,43 

zł/m
2
. Przy tak wyliczonej średniej przybliżony koszt budowy domu o powierzchni 

całkowitej 195 m
2
 powinien wynieść 374 483,85 zł. 

Również szacując koszt budowy na podstawie obowiązujących w naszej spółdzielni 

regulacji można stwierdzić, iż przepłaciliśmy. Uchwała Nr. 13/2000 RN SM Przy Metrze w 

sprawie zasad rozliczania inwestycji budowlanych (załącznik 5) stwierdza, iż do 

powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) nie wlicza się garaży i poddaszy. Po odjęciu od 

ogólnej powierzchni jednego segmentu (około 195 m
2
) powierzchni garażu (około 15 m

2
) 

i poddasza (około 50 m
2
) – PUM wyniesie zaledwie 130 m

2
. Jest to z grubsza 

powierzchna mieszkalna jednego segmentu z decyzji 245/D/00/MU (2066,00 m
2
 / 16 = 

129,125 m
2
). 

Można zajrzeć do słownika języka polskiego i odszukać hasło „poddasze”, lub 

„strych”. Oznacza to „przestrzeń nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod 

pokryciem dachowym, jako najwyższa kondygnacja budynku”, lub „przestrzeń między 

stromym dachem a ostatnią kondygnacją budynku”. W przypadku segmentów poddasza 

w ostatecznym rozliczeniu zostały zaliczone do mieszkalnych, pomimo przekazania ich w 

stanie surowym. 

Biorąc za podstawę wyliczony przez spółdzielnię koszt metra kwadratowego 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych i powierzchnię PUM obliczoną zgodnie z 

zasadami ustanowionym w Spółdzielni Przy Metrze można oszacować ile powinna 

wynosić wartość jednego segmentu (2 550zł/m
2
 * 130m

2
 = 331 500zł.). Po dodaniu 

kosztu garażu (jak w blokach) 21 400zł oraz wartości robót dodatkowych sumaryczny 

koszt budowy domu jednorodzinnego powinien wynieść około 365 tys. zł. 

Rozliczenie kosztów budowy osiedla Migdałowa I ma zresztą wiele innych wad. 

Chodzi o podział kosztów garaży i lokali użytkowych. Lokale użytkowe, które znajdują się 

tylko w budynku S5 pomniejszyły również koszty budynków S2 do S4, nie pomniejszyły 

natomiast kosztu budynku S1. Również garaże z budynku S4 pomniejszyły koszty 

pozostałych budynków w zadziwiający sposób. Oczywiście kosztów budynku S1 nie 



pomniejszyły, natomiast pomniejszyły koszt budynku S4 zaledwie o 1,75 miliona, chociaż 

ich wartość w budynku S4 wyniosła ponad 3 miliony złotych. 

Na analizę zasługuje także anektowanie umowy pomiędzy SM Przy Metrze a SBJ 

Stokrotka (załącznik 6). Początkowo garaże w budynkach wielorodzinnych miały być 

finansowane przez ich nabywców (umowa o zastępstwo inwestorskie). Aneks numer 4 

do umowy o zastępstwo wprowadził podwyższone ceny powierzchni mieszkalnej w 

budynkach wielorodzinnych oraz powierzchni całkowitej w budynku S1. Natomiast aneks 

5 w stosunku do aneksu 4 do umowy o zastępstwo inwestorskie de facto obniżył cenę 

metra kwadratowego mieszkań w budynkach wielorodzinnych, gdyż garaże w budynkach 

S2-S5 miały być budowane w ramach wynagrodzenia za wybudowanie powierzchni 

mieszkalnej budynków wielorodzinnych. 

Pomiary dokonane przez inż. Mirosława Siennickiego noszą datę 12 września 2001 

roku, zaś uchwała Nr. 47/2001 RN SM Przy Metrze zatwierdzająca rozliczenie inwestycji 

Migdałowa I została podjęta na podstawie tychże pomiarów dwa dni wcześniej – 10 

września 2001. Wypada pogratulować ówczesnej Radzie Nadzorczej zdolności 

przewidywania. 

W końcu prawomocnym wyrokiem (załącznik 7) Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 17 grudnia 2009 roku (sygn. XXIV C 366/08) została uchylona uchwała 2/2001 z 

dnia 6 stycznia 2001 powołująca Radę Nadzorczą, która zatwierdziła rozliczenie 

inwestycji. Tym samym należy stwierdzić, iż uchwała zatwierdzająca rozliczenie 

inwestycji Migdałowa I w ogóle nie została podjęta. 

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach rozliczenia inwestycji 

prowadzonych przez spółdzielnie nie jest jednolite. W sprawie III CZP 78/87 Sąd 

Najwyższy stwierdził, iż „członek spółdzielni może przez uczestnictwo w organach 

statutowych spółdzielni wpływać na jej gospodarkę, wyniki finansowe itp., a ponadto 

musi ponosić konsekwencje ewentualnej niegospodarności tych organów”. Jakże jednak 

mieliśmy wpływać na gospodarkę spółdzielni skoro przez jej władze byliśmy 

wprowadzani w błąd co do kosztów budowy. 

W sprawie zaś CKN 1135/97, Sąd Najwyższy wskazał, iż „do oceny stosunków 

wynikających z umowy o budowę mieszkania zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z 

osobą nie będącą członkiem spółdzielni stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

dotyczące zobowiązań z umów wzajemnych”. Sytuacja ta dotyczy niektórych z nas, a 

mimo to spółdzielnia wytoczyła przeciwko nam powództwa o kilkusettysięczne dopłaty. 

Nowszy wyrok III CK 478/04 z dnia 21 kwietnia 2005 stwierdza, iż „spółdzielnie 

mieszkaniowe działają na zasadach podobnych jak przedsiębiorcy budowlani wznoszący 

budynki mieszkalne w celu sprzedaży mieszkań i że w stosunkach z członkami powinni 

ponosić ryzyko błędnej decyzji”. Sąd Najwyższy skrytykował ponadto, „użyte w umowie 

sformułowania o ustaleniu kosztu ostatecznego – zaczerpnięte z art. 226 prawa 

spółdzielczego - przepisu pochodzącego z innego ustroju gospodarczego i służącego 

ochronie odmiennych celów społecznych”. Ten przykład wprost stwierdza, iż wiążące 

powinny być postanowienia podpisanych przez nas umów. 

o p ł a t y  e k s p l o a t a c y j n e  

Ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statut spółdzielni Przy Metrze nie 

daje podstaw do naliczania właścicielom domów jednorodzinnych opłat eksploatacyjnych 

analogicznych jak w przypadku ustanowionych spółdzielczych własnościowych praw do 

lokali. Wynika to z prostego faktu, że domy jednorodzinne mogą być budowane jedynie 

w celu przeniesienia ich własności, nie w celu administrowania nimi przez spółdzielnię. 

Zawyżanie opłat eksploatacyjnych znalazło zresztą odzwierciedlenie w protokole 

lustracji za rok 2010 (załącznik 8). W roku 2006 i 2007 spółdzielnia żądała on nas 1,53 

zł/m
2
 ponad rzeczywiście ponoszone koszty. W roku 2008 opłaty przewyższały koszty o 

2,11 zł/m
2
, a w oku 2009 aż o 2,45 zł/m

2
. Łatwo obliczyć ile spółdzielnia chciała na nas 



zarobić. Zakładając przeciętną powierzchnię segmentu 195 m
2
 przez okres trzech lat 

bezzasadnie żądano od każdego z nas (2 * 1,53zł/m
2
 + 2,11zł/m

2
 + 2,45zł/m

2
) * 12mies * 

195m
2
 = 17 830,80zł. 

Wyliczenie obejmuje jedynie okres czteroletni. Mieszkamy w segmentach już 12,5 

roku, zatem każdy może się czuć oszukany na ponad 55 tysięcy złotych. W tej sprawie 

zwracaliśmy się oczywiście do spółdzielni (załącznik 9). O dziwo zdaniem spółdzielni 

wszystko jest w porządku (załącznik 10). Na koncie funduszu remontowego jest prawie 

250 tys. zł, a jednak z elewacji odpada tynk. Spółdzielnia zaś nie ma zamiaru dokonać 

niezbędnych remontów. 

 

d z i e r ż a w a  w i e c z y s t a  

Rada Gminy Warszawa-Ursynów  dnia 25 lipca 2000r. (załącznik 11) podjęła 

uchwałę Nr. 287 w której oddaje grunt osiedla Migdałowa I w użytkowanie wieczyste za 

15% wartości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. W tym czasie wartość 

1m
2
 gruntu wyceniona przez gminę wynosiła 398zł. W przypadku naszych działek 180m

2
 

wyszłoby ok. 10 000 zł. 

Spółdzielnia zwlekała półtora roku i dopiero 08 listopada 2001r. wysłała pismo 

(załącznik 12) do gminy z "prośbą" o zastosowanie 99% bonifikaty. W następnym piśmie 

z dnia 30 sierpnia 2002 (załącznik 13) spółdzielnia chciała kompleksowego rozwiązania 

sprawy, to znaczy oprócz  powyższej bonifikaty chciała jeszcze aby gmina przejęła od 

spółdzielni ulicę Migdałową i w sposób zawoluowany proponowała na swoja korzyść 

podwyżkę dzierżawy terenu na którym stały kontenery w których gmina miała 

tymczasowe biura. Wiadomo że Gmina Ursynów nie mogła działać niezgodnie z własną 

uchwałą i z własnym interesem, a spółdzielnia robiła ruchy pozorne, aby tylko segmenty 

nie mogły "odskoczyć" od spółdzielni i żeby płaciły haracz w postaci komornego. Cały 

przebieg korespondencji przekazujemy w kolejnych załącznikach. 

 

n a s z a  p r o p o z y c j a  

Domagamy się usunięcia formalnych przeszkód uniemożliwiających dokonanie 

przewłaszczenia. Deklarujemy w tym zakresie naszą pomoc. Ponieważ, jak słyszymy, 

sytuacja finansowa Spółdzielni Przy Metrze jest tragiczna proponujemy: 

1. zastosowanie grubej kreski i wzajemne zrzeczenie się roszczeń, w tym wycofanie 

pozwów, 

2. zaniechanie przez spółdzielnię naliczania czynszu według zasad uchwalonych dla 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 

3. deklarujemy pokrycie przypadających na nas kosztów uzyskania dzierżawy 

wieczystej terenu na którym wybudowane jest osiedle Migdałowa I, 

4. deklarujemy pokrycie kosztów przewłaszczenia, 

5. do czasu załatwienia wszelkich formalności związanych z przewłaszczeniem 

wyrażamy chęć bezpośredniego opłacania u dostawców należności za centralne 

ogrzewania, ciepłą i zimną wodę, opłacania kosztu wywozu śmieci i opłacania 

podatków. 
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