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PISMO PROCESOWE 
 

W dniu 31 marca 2022 odebrałem w urzędzie pocztowym odpowiedź 

pełnomocnika powoda na mój sprzeciw od nakazu zapłaty. Powód podtrzymuje 

swoje stanowisko i zaprzecza wszystkim moim twierdzeniom. 

Na stronach 4 i 5 pisma znajduje się szereg punktów zawierających moim 

zdaniem nieprawdziwe stwierdzenia. W dalszej części obszernego pisma 

znajduje się rozwinięcie tych fałszywych stwierdzeń.  Dlatego też wnoszę o 

zobowiązanie powoda do wskazania: 

1. podstawy prawnej do zaliczenia gruntu i budynku będącego własnością 

samorządu terytorialnego do mienia spółdzielni. W sprzeciwie od nakazu 

zapłaty znajduje się przecież urzędowe poświadczenie (załącznik nr 2), iż 

grunt i budynek stanowią własność miasta stołecznego Warszawy. Moje 

żądanie jest tym bardziej zasadne, gdyż regulamin rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM Przy Metrze 24 marca 2014 

precyzuje – mieniem spółdzielni są nieruchomości, budynki i budowle, 

lokale, elementy małej architektury będące własnością Spółdzielni. 

2. dlaczego spółdzielnia powołuje się na art. 1 ust. 3 u.s.m. skoro ust. 5 tego 

artykułu stanowi: spółdzielnia może zarządzać nieruchomością 

niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy 

zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości. 
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3. jakie prawo do lokalu posiadają pozwani skoro właścicielem budynku jest 

miasto stołeczne Warszawa i nic nie wskazuje na to, że sytuacja kiedykolwiek 

miałaby się zmienić. 

4. przepisu, który wprost stwierdzałby, iż (wątpliwa w przypadku pozwanych) 

ekspektatywa praw do lokalu wiąże się z opłatami eksploatacyjnymi a nie z 

zobowiązaniem spółdzielni do ustanowienia prawa własności. 

5. przepisu, który wskazywałby wyjątki wobec gminnego zasobu nieruchomości 

w stosowaniu art. 24 ust. 1, art. 185 ust. 2, art. 186 ust. 3 i art. 186a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, oraz 2 ust. 1 pkt 

10ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

6. przepisu, na podstawie które dowód z opinii biegłego byłby w stanie obalić 

„kwestionowanie przez pozwanych powództwa co do zasady”. 

W dotychczas prowadzonych procesach sądy orzekały niejednolicie. Część 

wyroków była korzystna dla mnie, lub dla moich sąsiadów, część – dla 

spółdzielni. Żaden skład orzekający nie odniósł się natomiast do podnoszonych 

przeze mnie za każdym razem przepisów dotyczących gminnego zasobu 

nieruchomości. A ja właśnie stoję na stanowisku, iż mieszkam w gminnym 

zasobie nieruchomości. 

 Informuję Wysoki Sąd, iż po dłuższej wymianie korespondencji z urzędami 

w 2019 roku pozwałem miasto stołeczne Warszawa o ustalenie wstąpienia w 

stosunek najmu domu jednorodzinnego znajdującego się przy ulicy Lanciego 9b. 

Sprawa została opatrzona sygnaturą II C 5719/19, ale pomimo upływu 3 lat nie 

odbyła się jeszcze żadna rozprawa. 
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