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Na podstawie art. 3983 § 2, 4241 § 1 oraz 4242 kodeksu postępowania 

cywilnego proszę Pana o złożenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia V Ca 3614/15 wydanego dnia 12 sierpnia 2016 przez 

Sąd Okręgowy w Warszawie. Przez wydanie prawomocnego wyroku została mnie i 

mojej żonie wyrządzona szkoda w znacznej wysokości, a zmiana lub uchylenie tego 

orzeczenia w drodze przysługujących nam środków prawnych nie było i nie jest 

możliwe. Na podstawie art. 4246 § 1 k.p.c. termin złożenia skargi upływa w dniu 12 

sierpnia 2018. 

Wyrokowi zarzucam: 

I. Złamanie zasady ochrony prawa własności 

II. Pozbawienie mnie prawa do sprawiedliwego i bezstronnego rozpatrzenia  

sprawy o charakterze cywilnym, 

III. naruszenie przepisów prawa materialnego. 

 

W 1997 zawarłem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze umowę o 

wybudowanie domu w zabudowie szeregowej. Umowa przewidywała przekazanie mi 

budynku wraz z prawem do gruntu. Nie nastąpiło to jednak przez 17 lat od 

zakończenia budowy, ponieważ przez te wszystkie lata spółdzielnia uchylała się od 

uzyskania własności, lub użytkowania wieczystego gruntu.  

W efekcie właścicielem budynku za budowę którego zapłaciłem jest miasto 

stołeczne Warszawa. Budynek wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

spółdzielnia zaś bez umowy zawartej z właścicielem usiłuje pobierać ode mnie 

czynsz niemający nic wspólnego z rzeczywiście ponoszonymi kosztami. Kolejne 

składy orzekające sądów powszechnych pomijały przytaczane przeze mnie 

argumenty, czym pozbawiły mnie prawa do bezstronnego rozpatrzenia sprawy. 

mailto:zbigniew@sarata.pl?subject=odpowidź%20RPO
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Uzasadnienie kwestionowanego wyroku opiera się na art. 4 ust. 1 u.s.m: 

członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 

częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez 

uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.  

Problem polega na tym, że ani nie przysługuje mi spółdzielcze prawo do lokalu 

(uchwała III CZP 104/12), ani uiszczanie opłat w tym przypadku nie jest zgodne ze 

statutem spółdzielni. Statut bowiem stanowi (§ 4 pkt. 2.3), że przedmiotem 

działalności spółdzielni jest budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu 

przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. Stanowi to wyraźne rozróżnienie 

w stosunku do lokali w budynkach wielorodzinnych (§ 4 pkt. 2.1): 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. 

Gdyby Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze zgodnie z zawartą ze mną 

umową przekazała mi własność budynku wraz z prawem do gruntu miałbym 

możliwość samodzielnego administrowania domem, za którego wybudowanie 

zapłaciłem. Ponoszone przeze mnie opłaty ograniczały by się do należności za 

media, podatki oraz ewentualnie użytkowanie wieczyste gruntu.  Właśnie takie 

należności wpłacałem na konto spółdzielni. Tymczasem spółdzielnia nie wykonując 

żadnych czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości dolicza miesięcznie na 

utrzymanie biura i zdefraudowany zresztą fundusz remontowy prawie 1000 zł. 

Pobieranie zawyżonych opłat eksploatacyjnych nie jest jedynie moim 

wymysłem. Przeprowadzone prze Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Mieszkaniowych lustracje wykazały, iż pobierane opłaty dla domów jednorodzinnych 

przewyższały ponoszone koszty w latach 2006-2009 od 1,53 zł/m2 do 2,45 zł/m2 

Miesięcznie. W latach  2010-2012 nadwyżka przychodów nad wydatkami zawierała 

się  pomiędzy 2,13 zl/m2 do 3,00 zł/m2 miesięcznie. Podobne dane znalazły się w 

audycie przeprowadzonym na zlecenie spółdzielnie przez Ulivex-Expert Sp. z O. O. 

obejmującym lata 2007-2009. Niestety, składy orzekające nie chciały uwzględnić 

tych dokumentów urzędowych, ani przeprowadzić dowodu z przesłuchania osób 

przeprowadzających lustracje. Ponieważ przyjmowana przez spółdzielnię do 

ustalania czynszu powierzchni domu jednorodzinnego wynosi nieco 193 m2 

zawyżanie czynszu w istocie jest rzędu 1000 zł miesięcznie. 

 

chronologia wydarzeń 

1. 22-06-1996 spółdzielnia wydzierżawia teren od gminy Ursynów na okres 3 lat. 

2. 08-07-1997 Rada Gminy Warszawa Ursynów podejmuje uchwałę 401 o 

możliwości wydzierżawienia spółdzielni gruntu na okres 29 lat. 
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3. 20-08-1997 spółdzielnia uzyskuje zezwolenie na budowę. 

4. 23-08-1997 spółdzielnia podpsuje ze mną umowę na wybudowanie domu. W 

§ 10 pkt 1 umowy znalazło się stwierdzenie, iż koszt realizacji zadania 

inwestycyjnego obejmuje koszt pozyskania terenu. Identyczne umowy, choć nie 

w tym samym czasie podpisali moi przyszli sąsiedzi z segmentów oraz 

budynków wielorodzinnych z tego osiedla. 

5. 02-10-1997 spółdzielnia rozwiązuje umowę trzyletnią i wydzierżawia teren od 

gminy Warszawa Ursynów na okres 29 lat. W umowie określono wartość gruntu 

w wysokości 345 zł/m2, a wysokość czynszu jako 1% wartości gruntu na 

104 473 zł rocznie. Stawka miała obowiązywać w okresie pierwszych 24 

miesięcy. 

6. 01-03-1999 spółdzielnia występuje do gminu Warszawa Ursynów o oddanie 

gruntu w użytkowanie wieczyste. 

7. 25-07-2000 Rada Gminy Warszawa Ursynów podejmuje uchwałę o 

przeznaczeniu gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz SM Przy 

Metrze ustalając pierwszą opłatę w wysokości 15% wartości gruntu. 

8. 08-11-2001 spółdzielnia wysyła pismo do przewodniczącego Rady Gminy 

Warszawa Ursynów o zastosowanie bonifikaty 99% do pierwszej opłaty. Pismo 

pozostaje bez odpowiedzi. 

9. 15-04-2004 Rada Warszawy podejmuje uchwałę XXVIII/534/2004, której §6 

załącznika określił 99% bonifikatę od ceny ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 3 

ustawy w związku z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Spółdzielnia nie podejmuje żadnych działań. 

10. 03-03-2005 Rada Warszawy podejmuje uchwałę XLVI/1150/2005 uchylającą §6 

załącznika do uchwały XXVIII/534/2004. Nadal jednak istnieje możliwość 

sprzedaży gruntu spółdzielniom mieszkaniowym z 99% bonifikatą o ile są one 

użytkownikami wieczystymi tych gruntów. 

11. 22-06-2006 Rada Warszawy podejmuje uchwałę LXXVII/2377/2006, która 

uchyla bonifikaty określone rok wcześniej. Od tego dnia w Warszawie 

obowiązują bonifikaty określone w ustawie z 29 lipca 2005 przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

12. 25-06-2008 Urząd Miasta st. Warszawy zawiadamia spółdzielnię, iż w związku 

ze wzrostem wartości gruntu do 1859,06 zł/m2 podwyższa stawkę czynszu - na 

kwotę 562 960,55 zł rocznie. Spółdzielnia ignoruje informację i płaci czynsz w 

pierwotnej wysokości. 

13. W 2011 roku miasto pozwało spółdzielnię o zapłatę zaległego czynszu na 

podstawie powiadomienia z 2008 roku. 

14. 20-06-2015 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 

stosunkiem głosów 27 do 4 odrzuca zgłoszony przeze mnie projekt uchwały 
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zobowiązującej zarząd do uregulowania stanu prawnego gruntu poprzez 

wypowiedzenie umowy dzierżawy i nabycie własności, lub użytkowania 

wieczystego gruntu. Płomienną mowę w obronie dotychczasowego stanu 

wygłosił wiceprezes spółdzielni Grzegorz Janas. 

15. 22-12-2016 zarząd spółdzielni poinformował lokatorów o wprowadzeniu nowej 

pozycji składnika czynszu – „dzierżawa terenu – rezerwa” w związku ze sporem 

sądowym toczonym z urzędem miasta. 

16. 16-01-2017 spółdzielnia wysyła pismo do „wszystkich świętych” błagając o 

pomoc w załatwieniu użytkowania wieczystego. 

 

Argumenty ekonomiczne 

W roku 1997 wartość gruntu na Ursynowie wynosiła 345 zł/m2.  W 2008 roku 

już 1 859 zł/m2. Stosując prostą interpolacje liniową można oszacować wartość 

gruntu w roku 2000 na 760 zł/m2, w roku 2004 – na 1 300 zł/m2, a w roku 2017 – na 

3 100 zł/m2. W roku 2000 wartość działki o powierzchni 30 tys m2 wynosiła około 23 

mln. zł. W roku 2004 – 39 mln. zł. Obecnie – 93 mln. zł. 

W 2000 roku spółdzielnia miała możliwość załatwienia użytkowania 

wieczystego za 15% wartości, czyli kwotę około 3,5 mln. W roku 2004 –  za 1% 

własności gruntu, czyli 390 tys. zł. Obecnie powołując się na uchwałę z 2000 roku 

spółdzielnia powinna wnieść pierwszą opłatę w wysokości 14 ml. zł. Oczywiście pod 

warunkiem, że wpłaci miastu zaległy czynsz w wysokości ponad 6 ml. zł. Razem do 

zapłacenia około 20 milionów. Ponieważ spółdzielnia stoi na skraju bankructwa, to 

rozwiązanie jest nierealne. 

Spółdzielnia nie wywiązała się za zawartej ze mną umowy i nie przeznaczyła 

części wpłacanych przeze mnie pieniędzy na pozyskanie gruntu. W 2000 roku na 

180 m2 działkę wokół mojego domu przypadłoby do zapłaty 21 tys. zł. Trudno, 

zaciągnąłbym kredyt i w przeciągu 3 lat spłacił. W 2004 roku nie musiałbym nawet 

zaciągać kredytu, gdyż koszt wyniósłby zaledwie 2 340 zł. Teraz musiałbym 

zaciągnąć sześciokrotnie wyższy kredyt, niż w roku 2000, bo aż 120 tysięcy zł. Ale 

zanim spółdzielnia obciążyłaby mnie taką kwotą sama musiałaby dysponować 20 

milionami. 

 Trudno było przewidzieć w roku 2000, że w roku 2004 pojawi się możliwość 

uzyskania własności terenu praktycznie za bezcen. Skoro jednak spółdzielnia już w 

2001 roku liczyła się z możliwością uzyskania 99% bonifikaty, a w roku 2004 taka 

możliwość stała się faktem – spółdzielnia powinna z tej możliwości natychmiast 

skorzystać. Nie skorzystała, bo nie kierowała się interesem członków. Ani interesem 

członków, którzy sfinansowali budowę osiedla na gruncie dzierżawionym, ani 

pozostałych, którzy mieszkali w budynkach posadowionych na gruncie, do którego 

spółdzielni przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. 



 

 
Strona 5 

 

 Prośba o złożenie skargi 

Bezczynność władz spółdzielni przez okres od kwietnia 2004 czerwca 2006 

do nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Za równowartość rocznej raty 

użytkowania wieczystego spółdzielnia mogła uzyskać własność wszystkich gruntów 

będących w jej użytkowaniu wieczystym. Przez następne lata lokatorzy płaciliby 

czynsz pomniejszony o koszt wynikający ze wzrastających systematycznie opłat za 

użytkowanie wieczyste. 

Oprócz wcześniej wymienionych dokumentów w sprawie własności gruntu i 

budynku pisałem poczynając od 2000 dziesiątki pism do zarządu i rady nadzorczej 

SM Przy Metrze. Na przestrzeni lat zmieniały się zarządy i rady nadzorcze. W 2012 

roku po kolejnym przewrocie pałacowym wspólnie z sąsiadami napisaliśmy do 

zarządu reprezentującego obecną ekipę. Nie było żadnej reakcji ze strony 

spółdzielni. 

Jestem żywotnie zainteresowany uregulowaniem stanu prawego tego gruntu, 

gdyż wybudowany za moje pieniądze dom pozostaje własnością miasta stołecznego 

Warszawy. Wynika to z art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego. Czy to się zmieni? 

Nie sądzę. 

Tłumaczenie, że tylko miasto jest winne temu, że SM Przy Metrze nie starała 

się o skorzystanie z dobrodziejstw wynikających z uchwały 287/ 2000 Rady Gminy 

Warszawa Ursynów i uchwały XXVIII/534/2004 Rady Warszawy nie wytrzymuje 

konfrontacji z faktami. Gdyby spółdzielnia rzeczywiście kierowała się interesem 

ekonomicznym swoich członków natychmiast skorzystałaby z nadarzającej się 

sposobności uzyskania własność gruntu za równowartość rocznego czynszu 

dzierżawnego. Stałabym się w ten sposób właścicielem zajmowanego przeze mnie 

budynku i zgodnie z postanowieniem § 7 zawartej ze mną w 1997 roku umowy – 

spółdzielnia przekazałaby mi własność budynku. Potem to ja martwiłbym się 

wysokością należnych miastu opłat. Podobnie martwiliby się moi sąsiedzi oraz 

lokatorzy bloków Lanciego 7, 7a i 7b, którzy przez 14 lat musieli procesować się o 

wydzielenie z zasobów SM Przy Metrze. 

uzasadnienie 

Uważam, iż wyrok Sądu Okręgowego narusza 

1. przepisy prawa materialnego, tj. art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji i art. 5 k.c. oraz art. 1 Protokołu 

Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności z 20 marca 1952 roku w związku z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej poprzez brak ochrony prawa własności pozwanych w postaci 

sfinansowania budowy domu jednorodzinnego, faktyczne pozbawienie ich 

jakiegokolwiek prawa do tego domu i umożliwienie stronie powodowej – 

spółdzielni mieszkaniowej czerpanie pożytków z cudzej własności. 

2. przepisy prawa materialnego, tj. art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności  w związku z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej 
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Polskiej poprzez pozbawienie pozwanych prawa do sprawiedliwego i 

bezstronnego rozpatrzenia ich sprawy o charakterze cywilnym poprzez 

pominięcie ich argumentów oraz dowodów wynikających z pism urzędowych. 

3. Przepisy prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 

gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie kodeksu cywilnego poprzez pominiecie faktu, iż budynek w 

rzeczywistości znajduje się w gminnych zasobie nieruchomości. 

4. przepisy prawa materialnego, tj. art. 4. 1. u.s.m poprzez jego przyjęcie, że 

członkowie spółdzielni, którym nie przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są 

obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości. 

5. przepisy prawa materialnego, tj. art. 40 ust. 1 u.s.m poprzez jego pominięcie i 

przyjęcie, że spółdzielnia nie musiała być właścicielem lub współwłaścicielem 

nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w 

takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom 

lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią 

związanych. 

6. przepisy prawa materialnego, tj. art. 41 ust. 1 u.s.m poprzez jego pominięcie i 

przyjęcie, że spółdzielnia nie była zobowiązana w okresie 24 miesięcy od dnia 

złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej 

nieruchomości do określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali. 

7. przepisy prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 2 pkt 3 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 

pkt 3) Statutu SM Przy Metrze poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że 

spółdzielnia była uprawniona do budowania domów jednorodzinnych w celu 

zarządzania nimi po ich wybudowaniu.  

8. przepisy prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 5 u.s.m., jak również § 4 ust. 2 pkt 7 

Statutu SM Przy Metrze poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że 

spółdzielnia była uprawniona do zarządzania zabudowaną nieruchomością 

pomimo braku stosownej umowy zawartej z właścicielem budynku – miastem 

stołecznym Warszawa.  

9. przepisy prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 4 u.s.m. w 

zw. z art. 1 ust. 3 i 5 u.s.m. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że 

mnie i żonę obejmował obowiązek świadczenia na fundusz remontowy, pomimo 

tego, że grunt i budynek, w którym mieszkamy nie stanowi mienia spółdzielni i 

tym samym nie wchodzi w zakres jej zasobów mieszkaniowych, a ponadto nie 

posiadamy tytułu prawnego do domu (nieważność przydziału w związku z 

nieposiadaniem przez spółdzielnię tytułu prawnorzeczowego do gruntu i 

budynku). 

10. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a 



 

 
Strona 7 

 

 Prośba o złożenie skargi 

mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń sądu z 

materiałem dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu, że: 

pozwani zawarli z powódką umowę ustanowienia na ich rzecz przez powódkę 

spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w powodowej spółdzielni 

mieszkaniowej, gdy faktycznie strony w umowie wzajemnej ustaliły: „spółdzielnia 

przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do 

działek” (§ 7.1 umowy z dnia 23 sierpnia 1997) 

11. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a 

mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń sądu z 

materiałem dowodowym zebranym w sprawie, polegającą na przyjęciu za 

prawidłowe rozliczenie wskazane przez biegłego sądowego oparte wyłącznie na 

uchwałach rady nadzorczej spółdzielni, pomimo licznych błędów 

metodologicznych, rachunkowych i faktycznych wskazywanych przez stronę 

pozwaną, które nie zostały uwzględnione. Ponadto, biegły pominął i bez 

uzasadnienia odrzucił w swojej analizie ustalenia lustratorów (dokumenty 

urzędowe); 

12. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a 

mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków 

dowodowych pozwanego wskazanych w sprzeciwie do nakazu zapłaty (dowód z 

dokumentów w aktach sprawy), których przeprowadzenie miało istotny wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy.  

13. przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a 

mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez niezbadanie 

rozbieżności pomiędzy powierzchnią użytkową mieszkań (p.u.m) domu 

pozwanych podawaną przez spółdzielnię, a wynikającą z materiałów źródłowych 

do dokumentu urzędowego – decyzji 245//D/00/MU Burmistrza Gminy Warszawa 

Ursynów których wyjaśnienie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 

Na jednym z filarów Sądu Najwyższego wyryta jest sentencja Pacta sunt 

servanda – umów należy dotrzymywać. Wywodząca się z prawa rzymskiego zasada 

opiera się na dobrej wierze stron stosunku zobowiązaniowego i jest fundamentalną 

zasadą w każdym systemie prawnym. 

 

W moim odczuciu jestem dyskryminowany. Przecież nie będąc członkiem 

spółdzielni zawarłem dobrowolną i legalną umowę podpisana przez legalnych 

przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Kolejne instancje sądów w 

Polsce przez 10 lat toczącego się postępowania pozbawiły mnie prawa do 

odszkodowania za niewywiązanie się kontrahenta z umowy. Kontrahent zaś jest 

faworyzowany, gdyż nie spotykają go żadne sankcje za niedotrzymanie warunków 

umowy, zatajenia istotnych faktów czy niegospodarność. 

Z powyższych względów proszę o złożenie skargi o stwierdzenie 
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niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Akta sprawy V Ca 3614/15 

znajdują się na prowadzonej przeze mnie stronie internetowej: 

http://sm.sarata.pl/2016_apelacja_cz.html. 

Dokumenty z poprzednich instancji oraz poprzednie wyroki apelacyjne tego 

samego postępowania umieściłem pod następującymi adresami: 

http://sm.sarata.pl/2006_o_czynsz.html 

http://sm.sarata.pl/2008_apelacja.html 

http://sm.sarata.pl/2009_o_czynsz.html 

http://sm.sarata.pl/2010_o_czynsz.html 

http://sm.sarata.pl/2012_o_czynsz.html 

http://sm.sarata.pl/2013_apelacja.html 

http://sm.sarata.pl/2014_o_czynsz.html 

 

 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 
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