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S K A R G A  N A  O R Z E C Z E N I E  

R E F E R E N D A R Z A  S Ą D O W E G O  

 

Stosownie do pouczenia zawartego Sądu Rejonowego w piśmie z 20 kwietnia 
2022 a otrzymanego przeze mnie w dniu 25 kwietnia 2022 zgłaszam skargę na 
orzeczenie referendarza sądowego i wnoszę o uchylenie postanowienia  i 
nieprzyznaniu biegłemu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

 
u z a s a d n i e n i e  

 
Biegły Jerzy Juszczak sporządził fałszywą opinię co jest w czasie jej 

sporządzenia przestępstwem z art. 233 § 4 kodeksu karnego i  zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jednak na podstawie art. 233 § 5 pkt. 2 k.k. 
Sąd może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli sprawca sprostuje fałszywą opinię przed 
rozstrzygnięciem sprawy. 

Przed sporządzeniem opinii w postępowaniu I C 350/21 otrzymałem od biegłego 
listowne zawiadomienie o terminie jego wizyty w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy 
Metrze. Zadzwoniłem do pana biegłego z pytaniem co rozumie po pojęciem 
„właściciela” użytego w punktach 8 i 10 tego pisma. W odpowiedzi usłyszałem „pana”. 
Odrzekłem, iż się myli, gdyż właścicielem budynku jest miasto stołeczne Warszawa na 
potwierdzenie czego mam dokument urzędowy. Pan biegły miał zatem wiedzę 
dotyczącą stanu prawnego nieruchomości.. 

 

Biegły wielokrotnie poświadczył nieprawdę.  

1. Na stronie 3 biegły zamieścił kuriozalne stwierdzenie: budynki wzniesione na 
dzierżawionym gruncie stanowią odrębną własność od gruntu i należą do 
spółdzielni. To stwierdzenie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującym w 
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Rzeczypospolitej prawem, to jest Art. 48 k.c. do części składowych gruntu należą 
w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Nie 
zachodzi też wyjątek określony w  art. 235 § 1 k.c. Ponadto budynek Lanciego 9b 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce 
nieruchomościami oraz 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów i 
mieszkaniowym zasobie gminy należy do gminnego zasobu nieruchomości. 

2. Na str. 4 biegły stwierdził, iż inwestycja była realizowana w celu przyjęcia domów 
przez nabywców na zasadzie spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych. 
W rzeczywistości cel określony został w § 7 pkt 1 umowy 23 sierpnia 1997 był 

następujący: Spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów 
wraz z prawami do działek. Cel ten od ponad 20 lat nie został zrealizowany. 

3. Również na stronie 4 biegły powołuje się na to, że przydział domu został dokonany 
w dniu 20 kwietnia 2001 roku (karta 12 - 13) i został podpisany przez pana 
Zbigniewa Saratę jak członka Spółdzielni. Stwierdzenie to nie ma żadnego 
znaczenia, gdyż co stwierdziły już wielokrotnie sądy i co wynika również z uchwały 
SN III CZP 104/12: jeżeli zatem spółdzielnia mieszkaniowa nie dysponuje 
własnością gruntu lub jego użytkowaniem wieczystym... nie może dojść do 
skutecznego ustanowienia definitywnego spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego. 

4. Na stronie 12 biegły stwierdził: odstąpiłem od analizy kosztów utrzymania 
zasobów. Zgodnie z postanowieniem Sądu biegły miał natomiast w oparciu o 
dokumenty źródłowe z zakresu wysokości opłat eksploatacyjnych i funduszu 
remontowego obrazujących rzeczywiste poniesione przez Spółdzielnię koszty z 
powyższego tytułu, z porównaniem wyników tych wyliczeń do kosztów ustalonych 
przez organy Spółdzielni w uchwałach o naliczaniu opłat. Oznacza to, iż biegły 
nie wykonał analizy zleconej przez Sąd a jedynie potwierdził, że spółdzielnia 
domaga się ode mnie i mojej żony kwot wyliczonych na podstawie własnych 
uchwał. 

W związku z wymienionymi przeze mnie poświadczeniami nieprawdy, błędnymi 
założeniami oraz niewykonaniem zobowiązana sądu wnoszę o uchylenie 
postanowienia  i nieprzyznaniu biegłemu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 
 
W załączeniu: 

1. Opłata od skargi 


