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Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.
Joanna i Dobromir Gniewkowie
ul. Belgradzka 44 m. 67
02-793 Warszawa

Maria Wojciechowska
ul. Mandarynki 2 m. 15
02-796 Warszawa

Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WEZWANIE
do uregulowania stanu prawnego gruntów i budynków pod adresem

Belgradzka 44 oraz Mandarynki 2

Niniejszym wzywamy do pilnego uregulowania stanu prawnego gruntów i budynków pod
adresem Belgradzka 44 oraz Mandarynki 2, ponieważ nie wykonano zaleceń pokontrolnych z
dnia 29 stycznia 2009r. Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a tym samym
naruszono nasze konstytucyjne prawo do  własności sfinansowanych przez nas mieszkań.

Uzasadnienie

Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wystąpieniem pokontrolnym KW-
W.IV-LMN-0913-24-2-08 z dnia 29.01.2009r. zobowiązała pełniącego obowiązki dyrektora
BGN Pana Marcina Bajko do przygotowania stosownych dokumentów w celu wystąpienia do
władz z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany obowiązujących
przepisów, która w sposób kompleksowy doprowadziłaby do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw członków spółdzielni
mieszkaniowych, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują środków odwoławczych.

W skardze z dnia 31.12.2009r. na bezczynność pełniącego obowiązki Dyrektora BGN Urzędu
m.st. Warszawy Pana Marcina Bajko dot. CRSIW/1166/09 przedstawiłyśmy argumenty
przemawiające za koniecznością pilnego uregulowania stanu prawnego gruntów i naniesień,
żądając prawnej ochrony naszej własności, albowiem naruszono konstytucyjne prawo do
własności sfinansowanych przez nas mieszkań, co potwierdzili w swojej opinii prof. J.
Pisuliński i dr I. Karasek.

W dniu 27.04.2010r. złożyłyśmy następną skargę na bezczynność pełniącego obowiązki
Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Pana Marcina Bajko
oraz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Andrzeja Jakubiaka, na którą otrzymałyśmy
odpowiedź pismem GK-D-XII-LNO-0561-1-6-09 z dnia 21.06.2010r. z informacją, że:
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1) trwają prace w celu rozwiązania problemu wyeliminowania z obrotu prawnego
decyzji administracyjnej 2113/89 z dnia 9.11.1989r. oraz umowy notarialnej Rep. A nr
III-1572/89 z dnia 24.11.1989r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej bez przeniesienia praw do znajdujących się na niej
budynków;

2) wystąpiono w dniu 23.01.2008r. do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji 114/90 z
dnia 15.02.1990r., a pismem z dnia 25.06.2007r. wystąpiono do Biura Prawnego m.st.
Warszawy o skierowanie sprawy do sądu o stwierdzenie nieważności aktu
notarialnego Rep. A nr III-4261/90 z dnia 21.02.1990r. przy czym Dyrektor Biura
Gospodarki Nieruchomościami nie przekazała pozwoleń na użytkowanie 25
budynków do SKO, bo ich w ogóle nie wydano, a Biuro Prawne nigdy nie wystąpiło do
sądu z pozwem o unieważnienie umowy notarialnej, a zaleceniem pokontrolnym z
dnia 29.01.2009r. znak KW-W.IV-LME-0913-24-2-08 zmieniono zalecenie pokontrolne
KW/0913-56/ŁM/2006 z dnia 28.05.2007r., zalecając wystąpienie z inicjatywą
ustawodawczą w tym zakresie;

3) po 10 miesiącach podjęto działania zmierzające do wykonania zaleceń pokontrolnych
z dnia 29.01.2009r. i pismem z dnia 15.10.2009r. skierowano prośbę do Pana Józefa
Rackiego posła RP, Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej o rozpatrzenie
rządowego projektu o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz zmianie
innych ustaw i poparcie starań m.st. Warszawy w sprawie zmian legislacyjnych.

Ostatecznie Prezydent m.st. Warszawy uznała naszą skargę z dnia 29.04.2010r. za
nieuzasadnioną.

Do dnia 31.12.2014r. nie wykonano zaleceń pokontrolnych z dnia 29.01 2009r.
a tym samym nie uregulowano stanu prawnego gruntów i budynków, a tym
samym pozbawiono nas tytułu prawnego do sfinansowanych przez nas
mieszkań oraz możliwości skutecznego przekształcenia nieistniejącego prawa
spółdzielczego w odrębną własność.

Na zlecenie Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m.st. Warszawy prof. Jerzy Pisuliński i
dr Iwona Karasek sporządzili opinię prawną z dnia 30.04.2008r., a na zgłoszone zapytanie
prawne pełniącego obowiązki dyrektora BGN Pana Marcina Bajko radca prawny BGN Anna
Woyczikowska-Pieklik sporządziła opinię prawną z dnia 20.02.2009r. Autorzy ww. opinii
jednoznacznie stwierdzili, że żadne regulacje prawne nie przewidywały możliwości oddania
gruntu w wieczyste użytkowanie bez jednoczesnego przyznania użytkownikowi wieczystemu
konkretnego prawa własności do znajdującego się na gruncie budynku.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego wnikliwie zbadali problem legalności
nabycia praw do mieszkań przez członków spółdzielni i stwierdzili:
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 1.4 (str. 8): Lokatorskie oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu może zostać
ustanowione jedynie w budynku stanowiącym własność spółdzielni (…)

 4.3 (str.22): Spółdzielnia nie mogła skutecznie ustanowić praw spółdzielczych, nie będąc
właścicielem budynków. Skoro tak to nie istniało zobowiązanie do przekształcenia prawa
spółdzielczego w odrębną własność;

 3.1 (str. 33): Najistotniejsza szkoda nabywców spółdzielczych praw do lokali sprowadzać
się będzie do tego, że ostatecznie nie uzyskali oni tych praw;

 6.5 (str.41): (…) przesłanka wybudowania budynku przez spółdzielnię jest spełniona tylko
wówczas, gdy spółdzielnia pokryła koszty jego budowy ze środków własnych a nie np.
budżetowych lub środków innych osób (…) ustawodawca posługuje się pojęciem
„wybudowania przez spółdzielnię” w znaczeniu wybudowania na jej koszt. Wykazanie
spełnienia tej przesłanki w konkretnym przypadku może być trudne dla spółdzielni.

Specjaliści prawa cywilnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swojej opinii zgodnie wykazali
nieskuteczność wyodrębnienia własności mieszkań przydzielonych członkom spółdzielni na
fikcyjnych tytułach do tych lokali. Tak więc największą szkodą Marii Wojciechowskiej,
Joanny i Dobromira Gniewków jest to, że nie posiadają tytułów prawnych do mieszkań
mimo poniesienia nakładów na ich wybudowanie.

Prof. Jerzy Pisuliński i dr Iwona Karasek, zwrócili także uwagę na istotny aspekt działania
rękojmi w punkcie 4.3 opinii (str. 21-22): Warunkiem działania rękojmi jest zawarcie ważnej
umowy rozporządzającej (względnie zobowiązująco-rozporządzającej). Rękojmia sanuje
bowiem jedynie brak uprawnienia po stronie zbywcy do rozporządzania rzeczą, nie działa
wówczas, jeżeli umowa mająca stanowić podstawę nabycia prawa jest nieważna.(…)
Spółdzielnia nie mogła skutecznie ustanowić praw spółdzielczych nie będąc właścicielem
budynku (…). Skoro tak, to nie istniało zobowiązanie do przekształcenia prawa
spółdzielczego w odrębną własność.

Niniejszym przypominamy Pani Prezydent, że ponieśliśmy nakłady na wybudowanie
mieszkań w budynkach posadowionych na gruncie, do którego SBM Natolin nigdy nie
uzyskała prawa użytkowania wieczystego gruntu ani praw do budynków, co potwierdził Sąd
Wojewódzki w uzasadnieniu wyroku sygn. IIIC 1038/91 z 8.03.1993r. w sprawie zastąpienia
wyrokiem sądowym Uchwały Podziałowej nr 6 z dnia 11.05.1991r. wydzielającej SM Wyżyny
z zasobów SBM Natolin. Sąd ustalił, że pozwana Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
Natolin podała, że ma nieuregulowaną sprawę wieczystego użytkowania terenu, więc nie
może przenieść budynków związanych z tym terenem. W uzasadnieniu wyroku Sąd
stwierdził, cyt: Skoro więc dotychczasowa Spółdzielnia sama jeszcze nie uzyskała prawa
użytkowania wieczystego, to nie może przesunąć takiego prawa na nową Spółdzielnię,
albowiem nie można przekazać więcej praw niż się samemu ma.

Zarazem informujemy, że wpis prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków do KW 115375 nastąpił na wniosek Pana Henryka Dumały, który poświadczył



Strona 4 z 4

nieprawdę, że SM Wyżyny wydzieliła się z SBM Natolin na podstawie Uchwały Zebrania
Przedstawicieli 1/93 z dnia 15.06.1993r., a budynki Spółdzielnia Wyżyny wybudowała po
uzyskaniu prawa do gruntu, mimo że budynki wybudowano w latach 80. ubiegłego wieku.
Natomiast wpis do KW 110930 prawa wieczystego użytkowania gruntu nastąpił na
podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli SBM Natolin nr 2/93 z dnia 15.06.1993r. w
przedmiocie wydzielenia się SM Przy Metrze z zasobów SBM Natolin, a prawo własności
budynków (nigdy nie zgłoszonych do użytkowania) SBM Natolin przekazał SM Przy Metrze
umową notarialną Rep. A nr 5177/98 z dnia 22.06.1998r. Jak ustalił Sąd Wojewódzki w
wyroku IIIC 1038/91 z dnia 8.03.1993r., SBM Natolin nigdy nie otrzymała praw do budynków,
więc nie mogła tego prawa przenieść na SM Przy Metrze, a przeniesienie prawa wieczystego
użytkowania gruntu przez Skarb Państwa aktem notarialnym Rep. A nr III-1572/89 z dnia
24.11.1989r. na rzecz SBM Natolin nastąpiło bez ważnej podstawy prawnej.

Jeżeli przez 6 lat nie wykonano zaleceń pokontrolnych z dnia 29 stycznia 2009r., bo nie
podjęto inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, która w
sposób kompleksowy doprowadziłaby do uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych, to należy
zgodnie ze stanem rzeczywistym i prawnym ujawnić Skarb Państwa jako właściciela gruntów
i budynków posadowionych na działkach ewidencyjnych w obrębach 1-11-04 i 1-11-06.

Mając powyższe na względzie, wzywamy Panią Prezydent m. st. Warszawy do ujawnienia
Skarbu Państwa jako właściciela gruntu i budynków posadowionych na działkach
ewidencyjnych w obrębach 1-11-04, 1-11-06 i ujawnienie osób, które poniosły nakłady na
wybudowanie mieszkań i lokali użytkowych w budynkach ujawnionych w KW 115375 i KW
110930 oraz wpisanie ostrzeżenia do Działu III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” o
niezgodności treści ksiąg wieczystych KW 115375 i KW 110930 z rzeczywistym stanem
prawnym nieruchomości, przeciwko prawu własności wpisanemu na rzecz: m.st. Warszawy i
prawu użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków Spółdzielni Mieszkaniowej
Wyżyny KW 115375 oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze KW 110930, a
zabezpieczające prawo własności gruntu i budynków na rzecz Skarbu Państwa z
równoczesnym ujawnieniem właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie mieszkań
przez: Marię Wojciechowską (KW 110930) oraz Joannę i Dobromira Gniewków (KW 115375).
Równocześnie uprzejmie prosimy o zawiadomienie nas o zmianach dokonanych w ww.
księgach wieczystych.

Z poważaniem

Maria Wojciechowska                  Joanna Gniewek Dobromir Gniewek


