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Stosownie do treści pouczenia zawartego w piśmie Sądu z dnia 13 września 2022 

ustosunkowuję się do pisma Powoda z dnia 25 marca 2022: 

1. Na stronie 2 pisma w punktach 1 – 4 Powód domaga się oddalenia moich wniosków 

dowodowych jako nie mających związku z „obowiązkiem uiszczania opłat”. Nie mam 

wątpliwości, że skład orzekający Sądu zajmie właśnie takie stanowisko. Nie wiem dlaczego 

nie dostrzeże związku pomiędzy niewywiązaniem się spółdzielni z zawartej ze mną umowy, 

możliwościami naprawienia błędu a stanem prawnym budynku znajdującego się przy ulicy 

Lanciego 9b. 

2. Ubolewam nad powtórnym umorzeniem postepowania przez Prokuraturę Warszawa Ursynów, 

która nie wykonała postanowienia Sądu Okręgowego VIII Kp 993/20 z dnia 25 listopada 2020. 

3. Zgadzam się natomiast ze stwierdzeniami zawartymi w punktach 1-11 znajdujących się na 

stronie 3 pisma Powoda. Tyle tylko, że odnoszą się one do hipotetycznej sytuacji gdy byłbym 

właścicielem budynku Lanciego 9b. Tymczasem właścicielem jest miasto stołeczne 

Warszawa, które nie zawarło ze spółdzielnią umowy o administrowanie budynkiem. Dlatego 

też skierowałem przeciw miastu pozew o wstąpienie do umowy najmu (II C 5719/19). Skoro 

sam nie jestem właścicielem chcę płacić, ale właścicielowi – nie pasożytowi. 

W aktach sprawy znajduje się załącznik nr 7 do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Chodzi o 29 

letnią umowę dzierżawy. Na podstawie tej umowy ówczesna gmina Warszawa-Ursynów 

upoważniła spółdzielnię do pobierania pożytków. Zawierając umowę przedstawiciele urzędu 

przedstawili uchwałę 401 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 8 lipca 1997. Niestety, wkrótce 

Wojewoda Warszawski stwierdził, że uchwała 401 oraz uchwała 418 (nie posiadam jej kopii) 

naruszają prawo. 

Ciekaw jestem czy skład orzekający wydając wyrok pominie nie tylko przepisy dotyczące 

gminnego zasobu nieruchomości, ale również potwierdzone przez Wojewodę Warszawskiego 

złamanie prawa przy wydawaniu zezwolenia na budowę oraz zawieraniu umowy dzierżawy gruntu. 

 
z poważaniem 

 
 

Zbigniew Sarata 
 
W załączeniu: 
Pismo Wojewody z 21 stycznia 1998 
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