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Warszawa, 23 sierpnia 2021 
 
 

Sąd Rejonowy 
dla Warszaw Mokotowa 
I Wydział Cywilny 
ul. Ogrodowa 51A 
00-873 Warszawa 

 
Sygn. akt: I C 350/21 

 
Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 
Al. K.E.N. 36 lok. U-128, 02-797 Warszawa 
 

Pozwani: Zbigniew Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

Zofia Maciejewska-Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
 

PISMO PROCESOWE 
 

Stosownie do informacji zawartej w zawiadomieniu Sądu z dnia 9 sierpnia 2021 

ustosunkowuję się do poszczególnych punktów pisma z dnia 22 czerwca 2021 

pełnomocnika powoda. Ponadto informuję, iż mój numer telefonu oraz adres email wysłałem 

w dniu 5 sierpnia 2021 na adres poczty elektronicznej Sądu: 

kier1cywilny@mokotow.sr.gov.pl. Ponieważ nie dostałem potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości informację wysłałem powtórnie 22 sierpnia 2021 na adres 

wideo1c@mokotow.sr.gov.pl. Gdyby również ta informacja nie dotarła do Sądu podaję po 

raz kolejny mój numer telefonu: 501 247 295 oraz adres poczty zbigniew@sarata.pl.  

Konsekwentnie twierdzę, iż pozew nie znajduje podstawy prawnej na co 

przedstawiłem dowody w postaci dokumentów urzędowych oraz wskazałem konkretne 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przywołałem też 

orzeczenia sądowe potwierdzające moje stanowisko. Ponadto po sporządzeniu przeze 

mnie sprzeciwu od nakazu zapłaty nastąpiły istotne, znane już stronie powodowej zdarzenia 

mające wpływ na toczące się postępowanie a mianowicie: 

1. Oddalenie w dniu 20 kwietnia 2021 przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. 

V ACa 290/20) apelacji Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze od wyroku Sądu 

Okręgowego II C 33/19 przeciwko miastu stołecznemu Warszawa o zastępcze 

oświadczenie woli w kwestii ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na 

którym jest między innymi posadowiony budynek jednorodzinny Lanciego 9b. 

2. Ogłoszenie w dniu 22 kwietnia 2021 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 

wyroku w postępowaniu I C 1486/18 oddalający w całości powództwo Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przy Metrze przeciwko pozwanym - Zofii Maciejewskiej Sarata i 

Zbigniewowi Sarata w identycznym stanie faktycznym i prawnym jak w postępowaniu, 

którego dotyczy niniejsze pismo. 
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Wyrok z dnia 20 kwietnia 2020 nie powinien być dla powoda zaskoczeniem. Za 

przykład można podać podobne wcześniejsze orzeczenia V ACa 471/17, III CZP 87/02, 

III CZP 14/98 gdzie wskazano, iż wszelkie roszczenia majątkowe przedawniają się po 

okresie 10 lat, o ile okres przedawnienia w konkretnej sytuacji nie został określony 

odmiennie. Na stronie 34 uzasadnienia wyroku znalazło się znamienne stwierdzenie: 

Nie sposób przyjąć zatem, że to z winy pozwanego [m. st. Warszawa] powódka 

[spółdzielnia] uchybiła terminowi na zgłoszenie roszczenia. Przeciwnie, wyłącznie 

bierność spółdzielni doprowadziła do przedawnienia roszczenia. 

W piśmie procesowym z 25 lutego 2021 załączałem wyrok V Ca 275/19 z dnia 5 

sierpnia 2020. W uzasadnieniu znalazło się zalecenie dla Sądu Rejonowego: 

Sąd winien również rozważyć, jakie znaczenie dla wyniku niniejszej sprawy ma 

okoliczność oddalenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnym wyrokiem 

z dnia 4 lutego 2020 r. powództwa Spółdzielni „Przy Metrze” przeciwko m.st. 

Warszawa o zobowiązanie do zawarcia umowy użytkowania wieczystego gruntu 

(sprawa o sygn. akt II C 33/19) w kontekście twierdzeń pozwanych o braku 

ekspektatywy własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. 

 Ponieważ apelacja spółdzielni w sprawie II C 33/19 została oddalona nie ma już 

żadnych wątpliwości, iż mnie i mojej żonie nie przysługuje ekspektatywa prawa do domu 

jednorodzinnego. W zasadzie Sąd Okręgowy stwierdził to już wcześniej w wyroku z dnia 27 

listopada 2019 dotyczącym innego postępowania – V Ca 1771/19: 

Z winy powoda, który nie zawarł umowy użytkowania wieczystego, pozwani nie 

posiadają żadnego prawa do wybudowanego domu. Taki stan faktyczny, daje im brak 

bezpieczeństwa prawnego co do miejsca swojego zamieszkania. Grunt ten jest 

własnością Gminy, która w każdej chwili ma prawo wystąpić przeciwko pozwanym z 

pozwem o eksmisję. 

Również w kwietniu 2021 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok w 

postępowaniu I C 1486/18 oddalający powództwo SM Przy Metrze przeciwko mnie i mojej 

żonie o zapłatę przeszło 10 tys. złotych. Dołączam uzasadnienie tego wyroku celem 

przedstawienia rozumowania innego składu orzekającego w identycznym stanie faktycznym 

i prawnym. 

W momencie podpisywania umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego 

obowiązywał art. 235 §2 prawa spółdzielczego. Własność dom powinna zostać przeniesiona 

na pozwanych, co zresztą było również zapisane w umowie. Pozwani mogliby potem (choć 

nie mieli takiego zamiaru) zawrzeć ze spółdzielnią umowę na zarządzanie (wtedy już) ich 

budynkiem. Stosownie zaś do art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali mogliby także zawrzeć 

umowę na zarządzanie nieruchomościami wspólnym, gdyby takowe były. 

Odnosząc się natomiast do poszczególnych punktów odpowiedzi na sprzeciw 

stwierdzam, iż: 

1. Segment nie stanowi mienia spółdzielni, gdyż jest własnością m. st. Warszawa. 

Dodatkowo jak wynika z regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 24 

marca 2014 – mieniem spółdzielni są nieruchomości, budynki i budowle, lokale, 

elementy małej architektury będące własnością Spółdzielni. Powoływanie się przez 

spółdzielnię na treść art. 1 ust 3 u.s.m jest zatem chybione. Spółdzielnia mogłaby 

natomiast zarządzać segmentem na podstawie art. 1 ust. 5 – tyle, że nie zawarła z 
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właścicielem stosowej umowy. Chybione jest również powoływanie się na art. 4 u.s.m. 

Pozwani ani nie są właścicielami lokalu ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu. Potwierdza to uchwała III CZP 104/12 oraz wyrok V Ca 1771/19. 

2. Spółdzielnia próbuje też wywodzić swoje uprawnienia z pojęcia „ekspektatywa”. Istotnie 

w u.s.m. jest używane pojęcie „ekspektatywa własności”, ale jest ono powiązane z 

wkładem budowlanym i członkostwem spółdzielni. Nie ma zaś żadnego związku z 

opłatami eksploatacyjnymi. W świetle wyroku V ACa 290/20 (patrz uzasadnienie wyroku 

V Ca 275/19) nie można nawet mówić o ekspektatywie  własności segmentu. Umowa 

dzierżawy została zawarta na 29 lat. Zgodnie z treścią art. 705 k.c. po wygaśnięciu 

umowy dzierżawca (spółdzielnia) będzie zobowiązana zwrócić grunt właścicielowi 

(miastu stołecznemu Warszawa). Tym bardziej pojęcie ekspektatywy jest nie na 

miejscu. Zdaniem spółdzielni została ustalona linia orzecznictwa niekorzystna dla 

pozwanych. Zdaniem pozwanych jest odwrotnie. Została ustalona linia orzecznictwa 

niekorzystna dla powoda. Niezależnie zaś od linii orzecznictwa pozwani stoją na 

stanowisku, iż wyrok powinien opierać się na przepisach prawa powszechnie 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dywagacje na temat „wysiłków” podejmowanych przez spółdzielnię w celu uzyskania 

użytkowania wieczystego gruntu nie mają żadnego znaczenia. Spółdzielnia, o czym 

pisałem w sprzeciwie od nakazu zapłaty już w roku 2000 miała okazję przejść grunt w 

użytkowanie wieczyste (załącznik 8 do sprzeciwu). Później na podstawie uchwały Rady 

Warszawy XXVIII/534/2004, czy XLVI/1150/2005. Co więcej – zarząd spółdzielni był 

przeciwny uregulowaniu stanu prawnego w roku 2015 (załącznik 9 do sprzeciwu). 

4. Spółdzielnia twierdzi, iż przydział z roku 2001 jest ważny. Niezrozumiałe jest zatem 

powoływanie się przez spółdzielnię na uchwałę s III CZP 104/12 która stwierdza: 

bezpośrednio w umowie członka ze spółdzielnią (w umowie o przydział), nie może dojść 

do skutecznego ustanowienia definitywnego spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego. Zresztą w kwestii prawa pozwanych do 

domu jednorodzinnego wypowiedział się Sąd Okręgowy w cytowanym wcześniej 

uzasadnieniu wyroku V Ca 1771/19. 

5. Tak samo niezrozumiałe jest twierdzenie pełnomocnika powoda o braku związku 

pomiędzy wyrokiem V Ca 275/19 a obecnym postępowaniem. Obydwa procesy dotyczą 

bowiem tego samego powoda, tych samych pozwanych oraz identycznego stanu 

prawnego i faktycznego. 

6. Pozwanym znane jest stanowisko powoda w sprawie wyroku V Ca 1771/19 i wniosek 

spółdzielni w sprawie skargi nadzwyczajnej. Stanowisko pozwanych w tej sprawie 

prezentuje adwokat Piotr Terlecki w odpowiedzi na skargę spółdzielni (załącznik nr 3). 

7. Powodowi przysługiwało wniesienie apelacji od wyroku XVI 1010/19 i powód z tej 

możliwości skorzystał. 

8. Powoływanie się przez powoda na mienie spółdzielni nasuwa jednoznaczne skojarzenie 

z eksperymentem myślowym znanym jako Kot Schrödingera. Kot ilustruje zastosowania 

interpretacji mechaniki kwantowej w odniesieniu do obiektów makroskopowych. W 

pudełku znajduje się kot, który przed otwarciem pojemnika jest jednocześnie żywy i 

martwy. Według twierdzenia pełnomocnika powoda identycznie jest z własnością 

budynku Lanciego 9b – jednocześnie stanowi mienie spółdzielni i jest własnością miasta 

stołecznego Warszawy. Dobrze byłoby „otworzyć to pudełko” i jednoznacznie ustalić, 
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czy budynek stanowi mienie spółdzielni (jak twierdzi jej pełnomocnik), czy jest 

własnością miasta – co wynika z dokumentów urzędowych. 

9. Żądanie powołania konkretnego biegłego jest niedopuszczalne. Pozwani nigdy tego nie 

robili. Biegła Gabriela Rudnicka została wybrana, czy też wylosowana przez Sąd. 

Sporządziła opinię wyjątkowo rzetelnie. Skoro pełnomocnik spółdzielni ma do tej opinii 

zastrzeżenia – powinien wskazać w których punktach biegła była nieobiektywna, lub 

poświadczyła nieprawdę. 

10. Przed rozpoczęciem obliczania opłat dochodzonych przez powoda niniejszym 

postepowaniem należałoby ustalić podstawę prawną żądań. Zdaniem pozwanych 

bowiem żadna podstawa prawna nie istnieje – na co przedstawili argumenty. Pozwani 

ustosunkowali się także do wskazanych przez pełnomocnika powoda artykułów ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych. Pozwani wzywają stronę powodową do 

jednoznacznego wskazania – czy następujące przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa mają zastosowanie do niniejszego postepowania, a jeżeli nie – to wykazanie 

powodów uzasadniających zignorowanie tych przepisów: 

a. Art. 213 prawa spółdzielczego obowiązujący w 2001 roku. 

b. Art. 1 ust. 5 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

c. Art. 48 i art. 235 ust. 1 kodeksu cywilnego. 

d. Art. 24 ust. 1, art. 185 ust. 2 i art. 186 ust. 3, art. 186a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

e. Art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

Ponadto pozwani wzywają stronę powodową do merytorycznego ustosunkowania się 

do treści opinii prawnej załączonej w sprzeciwie od nakazu zapłaty a dotyczącej 

gminnego zasobu nieruchomości. 

 

Dopiero w przypadku, gdyby okazało się, iż pozwani nie umieją czytać ze 

zrozumieniem i na przykład wszystkie przywoływane przez nich przepisy zawierają dopiski 

typu „nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych dzierżawiących grunty na których wzniesione 

są budynkami mieszkalne” będzie sens powoływania biegłego. Jednakże, nawet w takim 

przypadku biegły powinien zbadać rzeczywiste wydatki poniesione przez spółdzielnię a 

związane wyłącznie z budynkiem Lanciego 9b. Biegły powinien dołączyć do akt sprawy 

faktury dokumentujące te wydatki. Pełnomocnik spółdzielni bowiem dąży jedynie do 

potwierdzenia przez biegłego, iż żądane opłaty są zgodne ze stawkami uchwalonymi przez 

organy spółdzielni.  

 

 
 

________________________ 
Zbigniew Sarata 

 
 
Załączniki: 

1. Wyrok i uzasadnienie wyroku V ACa 290/20 
2. Wyrok i uzasadnienie wyroku I C 1486/18 
3. Odpowiedź na skargę nadzwyczajną dotyczącą wyroku V Ca 1771/19 

 


