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POSTANOWIENIE 
o umorzeniu śledztwa

Anna Chełkowska -  asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie, po zapoznaniu 

się z materiałami śledztwa o sygn. akt PR 2 Ds 1006.2020.V w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. w 

zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne 

-  na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. i art. 305 § 3 k.p.k.

postanowiła:

umorzyć śledztwo w sprawie:

1. mającego miejsce w okresie od 1997 r. do dnia 06 lutego 2020 r., w Warszawie, w krótkich 

odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadzenia osób zamierzających nabyć odrębną własność lokalu lub domu 

jednorodzinnego, a uprzednio w ramach spółdzielni własnościowe prawo do lokalu, do 

niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem, poprzez wprowadzenie ich przez osoby 

działające w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w błąd co do możliwości 

realizacji tego prawa, potwierdzając tę możliwość pisemnie, pomimo świadomości 

bezprawności takiego działania z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, 

których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” była i nadal jest wyłącznie dzierżawcą, a 

następnie pobieranie od mieszkańców lokalu opłat eksploatacyjnych, których ci nie mają 

obowiązku uiszczać, tym samym działając na szkodę ustalonych mieszkańców Spółdzielni, 

powodując znaczną szkodę,
tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

-  na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. -  wobec braku znamion czynu zabronionego;

2. mającego miejsce w okresie od 1997 r. do dnia 06 lutego 2020 r., w Warszawie, w krótkich 

odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekroczenia uprawnień i 

niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych — osoby działające w imieniu 

Miasta Stołecznego Warszawy na stanowiskach prezydenta miasta, dyrektorów jednostek 

organizacyjnych samorządu, burmistrza i zastępców burmistrza Dzielnicy Ursynów, poprzez 

nieprawidłowe wykonywanie nadzoru i kontroli nad podległym im mieniem, w tym poprzez 

niewycofywanie z obrotu prawnego umowy dzierżawy gruntów podpisanej ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Przy Metrze” na okres 29 lat, a także uchylanie się od przejęcia budynków

zajmowanych bezprawnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze” w
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administrowanie, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz ustalonych mieszkańców

Spółdzielni,
tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
-  na podstawie art. 17 § lpk t  2 k.p.k. -  wobec braku znamion czynu zabronionego.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie nadzorowała postępowanie o sygn. 

akt 1006.2020.V w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i 

inne, szczegółowo opisane powyżej, w którego toku ustalono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 listopada 2019 r. wpłynęło do tut. Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa złożone przez Z. Sarata, K. Gargasza, A. Mrzygłoda, K. Świackiego, A. Siła- 

Nowickiego, W. Chojnackiego i M. Winiarczyka z dnia 22 września 2019 r. Zawiadomienie zostało 

przekazane do rozpoznania przez tut. jednostkę z Prokuratury Krajowej oraz Prokuratury Rejonowej 

W arszawa-Mokotów.
Z zawiadomienia wynikało, że w okresie od 1997 r. do chwili obecnej, członkowie Zarządu 

oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie, mieli wprowadzić w 

błąd członków Spółdzielni zamierzających nabyć odrębną własność lokalu lub domu jednorodzinnego, 

a uprzednio w ramach Spółdzielni własnościowe prawo do lokalu, co do możliwości realizacji tego 

prawa, potwierdzając tę możliwość pisemnie w imieniu Spółdzielni, pomimo iż miały świadomość 

bezprawności takiego działania z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, których 

Spółdzielnia była i jest nadal jedynie dzierżawcą, a nie właścicielem gruntu. Jak wskazali 

zawiadamiający, w konsekwencji tych działań od niemal 20 lat władze Spółdzielni pobierały bez 

podstawy prawnej od mieszkańców kwoty, których nie mieli oni obowiązku uiszczać, a nadto nie 

przekazywały wpłacanych kwot na poczet dzierżawy gruntu jego właścicielowi, pozostawiając je w 

swojej gestii i korzystając z nich w sposób nieuprawniony, co doprowadziło do wstąpienia znacznego 

zadłużenia z tego tytułu w stosunku do właściciela gruntu.
W ogólności, władze Spółdzielni miały od 1997 r. do chwili obecnej nie uregulować kwestii 

własności gruntu, na którym budowane są domy mieszkalne. Z racji, iż grunty te są jedynie przez 

Spółdzielnię dzierżawione, osoby mieszkające w domach jednorodzinnych czy w mieszkaniach w 

budynkach wielorodzinnych na tych gruntach nie mogą nabyć ich na własność, a jednocześnie nie 

mogą rozporządzać swoim mieniem. Równocześnie jednak, Spółdzielnia wymaga uiszczania od nich 

opłat z tytułu dzierżawy ziemi przez Spółdzielnię oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem 

Spółdzielni — według zawiadamiających żądanie to jest bezpodstawne.

Zawiadamiający podnieśli, że po uznaniu za nieważną umowy dzierżawy podpisanej w 1997 r.
 ̂ , .

w mocy pozostała jedynie ta z 1996 r., która jednak wygasła w 1999 r. (była zawarta jedynie na okres
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3 lat). Tym samym Spółdzielnia nie posiada, zdaniem Zawiadamiających, tytułu prawnego do 

zarządzania budynkami. Prowadziło to do przerzucenia skutków niewłaściwej, a nawet sprzecznej z 

prawem działalności Spółdzielni na część mieszkańców Osiedla. W ocenie Zawiadamiających, 

utrzymywanie niepewności prawnej leżało w interesie władz Spółdzielni, która w przypadku 

uregulowania prawa własności nie mogłaby czerpać od mieszkańców korzyści z tytułu zapłaty przez 

nich świadczeń.
Zawiadamiający wskazali także, że rozważenia wymaga kwestia ewentualnej 

odpowiedzialności urzędników z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy — w tym kolejnych 

prezydentów i dyrektorów, którzy nie dopełniając obowiązku nadzoru i kontroli doprowadzili do 

wyrządzenia mieszkańcom szkody i pozbawienia ich własności bez stosownego odszkodowania. 

Przestępstwa mogli dopuścić się także kolejni burmistrzowie dzielnicy Ursynów, którzy przekroczyli 

swoje uprawnienia polegające na podpisaniu umowy 29-letniej dzierżawy oraz nie wycofali jej z 

obrotu prawnego pomimo tego, iż podstawa prawna do jej zawarcia została uznana za nieważną.

Przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego Mariusz Janusz Winiarczyk zeznał między 

innymi, że od 2000 r. mieszka w budynku mieszkalnym należącym do zasobu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze” (k. 27-28). Wskazał, że w dniu 01 kwietnia 1998 r. podpisał umowę na 

podstawie której swoimi wpłatami miał finansować budowę domu jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej na około 300 metrowej działce, która miała po zakończeniu budowy wraz z domem stać 

się jego własnością. Jak wskazał, ponieważ był w tym czasie członkiem Spółdzielni, miał wówczas 

własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy i wiedział, że 

spółdzielnia, zanim zacznie nową inwestycję, musi nabyć teren pod tę inwestycję na własność lub w 

użytkowanie wieczyste. W umowie było wskazane, że Spółdzielnia wykupi grunt, pierwsza wpłata 

miała zostać przeznaczona na zakup działki — jak jednak wskazał pokrzywdzony, tak się nie stało. 

Zeznał, że przy zawarciu umowy dostał zapewnienie, że w ciągu 4 miesięcy od zakończenia budowy 

zostanie przeniesiona na niego i jego żonę własność domu i działki, na której stoi budynek. Zapłacił 

Spółdzielni kwotę 340.000,00 zł tytułem budowy domu oraz nabycia na własność gruntu. Świadek 

wskazał, że według analizy dokumentów, Spółdzielnia nigdy nie zamierzała nabyć gruntów na 

własność, albowiem w 1998 r. została zawarta umowa dzierżawy gruntu na okres 29 lat pomimo tego, 

że w tym czasie obowiązywała umowa dzierżawy na okres 3 lat, która miała się zakończyć o 

nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu od gminy Ursynów. Jak wskazał świadek, władze 

Spółdzielni nie mają prawa pobierać od mieszkańców opłat, gdyż nie są właścicielami budynków, 

gruntów, na których stoją budynki (k. 27-28).
W toku postępowania sprawdzającego zwrócono się o szereg dokumentów do władz 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie. Na podstawie ogółu zgromadzonych 

dowodów ustalono, że w dniu 22 czerwca 1996 r. pomiędzy Gminą Warszawa-Ursynów a 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” została zawarta umowa dzierżawy gruntu przy ul. Lanciego

w Warszawie (k. 19-20v). Teren został przekazany dzierżawcy z przeznaczeniem pod zabudowę
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mieszkaniową, na okres 3 lat. Następnie, w dniu 02 października 1997 r. została zawarta druga umowa

dzierżawy, tym razem na okres 29 lat (k. 21-23v).
W piśmie z dnia 23 grudnia 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze powołała się na 

uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r., sygn. III CZP 104/12, zgodnie z 

którą; „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, 

do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę 

tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia . Spółdzielnia 

podniosła, że przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz podjęciem 

wspomnianej uchwały przez Sąd Najwyższy dochodziło do akceptacji czynności zmierzających do 

ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bezpośrednio na rzecz członka 

spółdzielni w umowie o przydział lokalu lub w wyniku przekształcenia w to prawo już istniejącego 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu także wówczas, gdy nie doszło jeszcze do 

definitywnego uregulowania tytułu prawnorzeczowego spółdzielni mieszkaniowej do posiadanej 

nieruchomości. Było to uzasadnione także warunkami rynkowymi, w tym procedurami uzyskiwania 

kredytów mieszkaniowych. Spółdzielnia podkreśliła, że mieszkańcy posiadają ekspektatywę swojego 

prawa i z tego tytułu korzystają z ochrony prawnej, jednak są jednocześnie zobowiązani do ponoszenia 

kosztów eksploatacyjnych.
Spółdzielnia zaprzeczyła, jakoby którakolwiek ze wskazanych umów dzierżawy została 

uznana za nieważną. Spółdzielnia wskazała nadto, że nie posiada wiedzy, aby jakiekolwiek 

postępowanie o stwierdzenie takiej nieważności się toczyło.
Odnośnie pobierania od członków spółdzielni, którzy posiadają ekspektatywę ustanowienia na 

ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności 

lokalu, Spółdzielnia podała, że osoby te są zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych obowiązane „uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie 

wkładów mieszkaniowych lub budowlanych — od chwili pozostawienia im lokali do dyspozycji 

uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2” (ust. 1 i 2 dot. pokrywania kosztów związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni). Podobnie osoby niebędące członkami 

spółdzielni są zobowiązane, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

„uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w 

wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, 

które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych 

budynkach lub osiedlu. Obowiązki te przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak 

członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”. Spółdzielnia wskazała, że konkretyzacja zasad 

ponoszenia kosztów została dokonana w § 13 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zaś .wysokość kosztów 

ustalana jest na podstawie uchwał rady nadzorczej SM „Przy Metrze”.
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W swoim piśmie Spółdzielnia, uzasadniając swoje uprawnienie do zarządzania 

nieruchomościami, powołała się na cywilnoprawne pojęcie mienia (art. 44 k.c.), wskazując, że 

ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielnia ma obowiązek 

zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej 

członków”, do mienia tego zaliczają się także prawa wynikające z umowy dzierżawy. Spółdzielnia 

wskazała tym samym, że okoliczność, iż Spółdzielnia jest wyłącznie stroną umowy dzierżawy co do 

gruntu, nie ma wpływu na zakres jej uprawnień w zakresie zarządu nieruchomością posadowioną na 

tymże gruncie. Odnosząc się zaś szczegółowo do kwestii nakładanych na mieszkańców opłat 

Spółdzielnia podniosła, że uiszczane przez mieszkańców opłaty eksploatacyjne nie są opłatami 

celowymi, tzn. mieszkańcy wpłacają jednolitą opłatę w stawce określonej zgodnie z obowiązującymi 

uchwałami rady nadzorczej — nie dokonują zaś wielu opłat ze wskazaniem celu na jaki wpłacane 

przez nich środki powinny być przeznaczone, gdyż powyższe godziłoby w zasady sprawowania 

zarządu nad mieniem spółdzielni. Spółdzielnia podniosła, że nawet po ustanowieniu na rzecz 

Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntu, sytuacja osób dysponujących ekspektatywą, w 

kontekście konieczności ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, nie ulegnie zmianie, gdyż te 

osoby będą zobowiązane do ponoszenia tych kosztów eksploatacyjnych w tym samym wymiarze i w 

ten sam sposób, co dotychczas.
Odnosząc się do kwestii rozdysponowania kwot pobieranych od mieszkańców, Spółdzielnia

podała, że pobiera od mieszkańców, których lokale położone są na nieruchomości objętej umową

dzierżawy podwyższone stawki w relacji do kwot, które wynikają wprost z umowy dzierżawy z dnia

02 października 1997 r., zaś nieprzekazaną do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kwotę pobranej

zaliczki Spółdzielnia wpłaca tytułem rezerwy utworzonej na ten cel zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1

ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, rezerwy tworzy się m.in. na „pewne lub o dużym

stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny

oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych

gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego”.

Spółdzielnia podniosła, że Miasto Stołeczne Warszawa w 2008 r. jednostronnie, bez podstawy

prawnej i wbrew wiążącej strony umowie dzierżawy, dokonało drastycznej, ponad 5-krotnej podwyżki

czynszu dzierżawnego, a wobec odmowy powódki dopłaty do regulowanego przez Spółdzielnię

czynszu wynikającego z umowy, wszczęło postępowanie o zapłatę. W chwili obecnej prowadzone są

trzy postępowania za kolejne okresy (łącznie od 2008 do 2017 roku), wszystkie prowadzone przed

Sądem Okręgowym w Warszawie — Spółdzielnia kwestionuje powyższe powództwa zarówno co do

zasady jak i co do wysokości. W żadnym z tych postępowań nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie. Stąd

należności dochodzone przez Miasto Stołeczne Warszawa są w opinii Spółdzielni należnościami

spornymi i należy je zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustawy o rachunkowości

zatrzymać na utworzonej w tym celu rezerwie, co wyjaśnia powody, dla których pobrane w większej

kwocie zaliczki na poczet opłat z tytułu dzierżawy nie mogą im być zwrócone, do czasu kiedy wyrok
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nie będzie prawomocny. W przypadku przegranej, Spółdzielnia będzie musiała uregulować kwotę 

zasądzoną w wyroku.
Spółdzielnia nadto wskazała, że Miasto Stołeczne Warszawa, pomimo czynionych od lat 

starań zarządu Spółdzielni, nie wywiązuje się z przyjętego na siebie zobowiązania i odmawia zawarcia 

ze Spółdzielnią umowy użytkowania wieczystego. Wynika to z przyjętego przez Miasto stanowiska, 

zgodnie z którym umowa o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nie może zostać zawarta, 

gdyż Spółdzielnia jest dłużnikiem Miasta wobec niewnoszenia w prawidłowej wysokości opłat z 

tytułu czynszu dzierżawnego. Spółdzielnia wskazała, że do zaległości doszło w ten sposób, że Miasto 

Stołeczne dokonało wypowiedzenia wysokości rocznej stawki tak, jakby pomiędzy stronami istniała w 

rzeczywistości umowa użytkowania wieczystego. Tymczasem strony wciąż wiąże jedynie umowa 

dzierżawy, która zgodnie ze swoją treścią nie przewiduje mechanizmu podwyższenia czynszu 

dzierżawnego w drodze jednostronnej czynności organu — podwyższenie czynszu powinno zostać 

dokonane w drodze umowy, co jednak nigdy nie nastąpiło. W ocenie Spółdzielni, takie zachowanie 

urzędników miejskich jest bezpodstawne (k. 167-170).
Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że już w 2000 r. rada gminy Warszawa-Ursynów 

podjęła uchwałę nr 287 na podstawie której zwolniła przedmiotowy grunt z obowiązku nabycia w 

drodze przetargu a także przeznaczała nieruchomość do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat na 

rzecz Spółdzielni (k. 220v-221).
Spółdzielnia podniosła, że pomimo powyższych wystąpień, do Spółdzielni nigdy nie wpłynęła 

propozycja umownego podwyższenia stawki czynszu dzierżawnego, zaś zawiadomieniem z dnia 25 

czerwca 2008 r. władze miasta dokonały jednostronnego podwyższenia dotychczasowej stawki 

czynszu dzierżawnego z umowy z dnia 02 października 1997 r. o niemal 600% bez wskazania żadnej 

podstawy prawnej (k. 171-171v). To z kolei doprowadziło do już wspomnianych wcześniej procesów 

o zapłatę w stosunku do Spółdzielni. W tej sytuacji Spółdzielnia po szerokiej korespondencji z 

władzami miasta (k. 172-195) weszła na drogę szeregu procesów sądowych, od lat podejmując 

starania o uregulowanie kwestii gruntu.
W pismach kierowanych do Spółdzielni władze dzielnicy Ursynów podnosiły, że zarząd 

dzielnicy jest zainteresowany uregulowaniem stanu prawnego gruntu na rzecz mieszkańców osiedla i 

wielokrotnie występował on z pismami do Urzędu Miasta z prośbą o przyspieszenie tej regulacji. 

Warunkiem było współdziałanie Spółdzielni, zaś w efekcie podejmowanych przez Spółdzielnię 

działań powstało wysokie zadłużenie dochodzone w postępowaniach sądowych. Jak wskazane jest w 

pismach, Spółdzielnia „nie akceptuje zwaloryzowanej w 2008 r. stawki czynszu, co prowadzi do 

opóźnienia regulacji prawnej nieruchomości. Wcześniej obowiązujący czynsz dzierżawny został 

ustalony w 1997 roku i po upływie ponad 20 lat dalece odbiega od obecnych stawek czynszu oraz 

aktualnych wartości gruntów” (k. 173).
W kolejnych pismach, w tym pochodzącym z dnia 25 stycznia 2019 r. wskazano, że wobec

obecnego braku możliwości ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego (w
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związku ze zmianą przepisów) Miasto Stołeczne Warszawa ma podejmować kroki mające na celu 

przeniesienie na rzecz Spółdzielni prawa własności nieruchomości na warunkach finansowych 

porównywalnych do warunków proponowanych innym spółdzielniom. Z pism wynika jednak, że 

projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przeniesienia prawa własności 

nieruchomości nie może zostać przygotowany do czasu zakończenia sporu sądowego w sprawie 

zaległości z tytułu umowy dzierżawy przedmiotowego gruntu (k. 177, 180). Z przedłożonych 

dokumentów wynika także, że uzyskując informację o mających wejść w życie przepisach 

uniemożliwiających ustanawiania użytkowania wieczystego władze Spółdzielni kierowały pisma do 

właściwych komórek urzędu miasta (k. 183-184, 185-191). W pismach tych podnoszono szeroką 

argumentację za uregulowaniem stanu prawnego gruntów, na których posadowione są budynki 

wchodzące w skład Spółdzielni.
Szczegółowa analiza treści zawiadomienia jak i materiałów zgromadzonych w toku 

postępowania sprawdzającego doprowadziła do wydania w dniu 06 lutego 2020 r. postanowienia o 

odmowie wszczęcia śledztwa. Na powyższe postanowienie zażalenia wnieśli pokrzywdzeni.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII Wydział Kamy, rozpoznając ww. zażalenia, w dniu 25 

listopada 2020 r., za sygn. akt VIII Kp 993/20 wydał postanowienie w przedmiocie uchylenia 

postanowienia z dnia 6 lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa.
W przedmiotowym postanowieniu Sąd Okręgowy zlecił Prokuratorowi wykonanie 

następujących czynności: przesłuchanie osób powiązanych ze sprawą, a mianowicie byłych zastępców 

Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów Janusza Nowaka, Tomasza Grochulskiego, byłych 

przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Ewę Zacharewicz, Jerzego Sofińskiego, 

Elżbietę Dobrzańską, którzy to byli stronami obu zawieranych umów dzierżawy, na okoliczność 

ustaleń poprzedzających zawarcie umów dzierżawy, w tym ustaleń dotyczących przede wszystkim 

planów co do sytuacji prawnej wydzierżawianych działek; ustalenia okoliczności powodujących 

zasadność zawarcia umowy z dnia 2.10.1997 r. w krótkim czasie po podpisaniu pierwszej umowy 

dzierżawy. Sąd nakazał także ustalić dokładną kwotę zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” z tytułu czynszu dzierżawnego, a także uzyskać harmonogram wpłat z tego tytułu od 

początku trwania umowy do chwili obecnej — na okoliczność ustalenia prawidłowości 

dokonywanych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dokładnego momentu powstania zaległości. 

Nadto w postanowieniu nakazano przesłuchać upoważnionych pracowników Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze” na okoliczność pobieranych od mieszkańców opłat, a także ustalić 

przyczyny powstania znacznych zaległości funduszu remontowego. Sąd zobowiązał także prokuratora 

do przesłuchania co najmniej składających zawiadomienie o przestępstwie na okoliczność 

dokumentacji złożonej przez osoby reprezentujące Spółdzielnie Mieszkaniową „Przy Metrze’ .

Przed opisaniem czynności dowodowych wykonanych w toku postępowania należy

podkreślić, iż przedmiotowa sprawa ma zawiły charakter ze względu występujące w niej liczne

zagadnienia z zakresu prawa cywilnego. Właściwa ocena prawnokama zdarzeń będących
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przedmiotem niniejszego postępowania wymaga w związku z tym pogłębionej analizy występujących 

w niej problemów natury cywilistycznej. Nadto już na wstępie należy zaznaczyć, iż sposób 

przedstawienia zdarzeń przez pokrzywdzonych jest często niezgodny z rzeczywistością, jak również 

ich opinie nie posiadają często żadnego oparcia w zgromadzonych w sprawie dokumentach. 

W związku z powyższym w dalszej części uzasadnienia niniejszego postanowienia dokonano 

szczegółowej analizy stanu faktycznego sprawy w oparciu o zgromadzone w sprawie dokumenty.

Na potrzeby postępowania uzyskano odpisy wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Mokotowa II Wydział Cywilny z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II C 3244/15 oraz 

Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. V Ca 

1223/16 z powództwa SM „Przy Metrze” przeciwko Mariuszowi Winiarczykowi (k. 436-437). Z 

treści wyroków wynika, iż Sąd II instancji zasądził od Mariusza Winiarczyka kwotę pieniędzy na 

rzecz SM „Przy Metrze”.
W związku z wytycznymi Sądu zwrócono się także do SM „Przy Metrze” celem uzyskania 

informacji mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
W piśmie z dnia 24 marca 2021 r. władze Spółdzielni udzieliły następującej odpowiedzi (k. 

449-451).
W odniesieniu do żądania podania dokładnej kwoty zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przy Metrze” z tytułu czynszu dzierżawnego, Spółdzielnia wskazała, iż w swojej ocenie nie jest 

dłużnikiem m. st. Warszawy z tytułu czynszu dzierżawnego. Powyższe nie zostało stwierdzone przez 

żaden sąd powszechny, a wynika wyłącznie ze stanowiska prezentowanego przez m. st. Warszawę 

oraz grupę członków Spółdzielni. Spółdzielnia w swoim piśmie ponownie wskazała na fakt, iż w 2008 

roku m. st. Warszawa jednostronnie zawiadomiło Spółdzielnię o podwyższeniu stawki czynszu 

dzierżawnego (o ponad 500%), jednak zmiana ta nie została dokonana w sposób przewidziany 

obowiązującą umową dzierżawy z dnia 02 października 1997 r., gdyż strony ustaliły, że wszelkie 

zmiany w tejże Umowy mają następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności (§ 11). 

Nadto strony wysokość czynszu dzierżawnego określiły kwotowo. Odniesienie do wartości 

procentowej gruntu znajduje się jedynie w nawiasie, co może jedynie wskazywać na sposób ustalenia 

wysokości czynszu. Umowa zawarta została na czas oznaczony 29 lat. Zatem strony już w dacie 

zawarcia Umowy wiedziały, iż wartość gruntu opisana w nawiasie nie będzie aktualna przez cały 

okres trwania dzierżawy i przystały na powyższe. W Umowie nie zawarto żadnej klauzuli 

waloryzacyjnej pozwalającej na dokonywanie modyfikacji ustalonego czynszu, w szczególności nie 

wskazano na sytuacje, w których możliwa jest zmiana pierwotnych ustaleń oraz w oparciu o jakie 

kryteria i w jakiej procedurze miałaby następować zmiana jej essentiale negoti. Jednocześnie wskazać 

należy, że również powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają możliwość jednostronnej 

zmiany warunków umowy dzierżawy — żaden z przepisów kodeksu cywilnego, regulujący stosunek 

dzierżawny (art. 693-709 k.c.), nie pozwala na powyższe. Tym samym, skoro Spółdzielnia realizuje 

warunki opisane w umowie, a żądanie m. st. Warszawy nie dotyczy kwoty czynszu w wysokości



opisanej w § 5 Umowy, nie można twierdzić, że Spółdzielnia jest dłużnikiem wobec m. st. Warszawy 

z tytułu czynszu dzierżawnego.
Władze Spółdzielni powołały się także na wystąpienie pokontrolne z dnia 27 łipca 2007r., 

podpisane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (k. 474-482). W treści wystąpienia 

jednoznacznie wskazano, że czynsz dzierżawny nie został podwyższony, gdyż jego wartość ustalono 

na 24 miesiące i strony nie przewidziały możliwości waloryzacji czynszu w związku ze wzrostem 

wartości gruntu (k. 481). W informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych zapowiedziano 

zlecenie wyceny przedmiotu Umowy i wezwanie Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego, którego 

przedmiotem będzie ponowne ustalenie wartości czynszu dzierżawnego (k. 483).

Spółdzielnia podkreśliła, że mimo to m. st. Warszawa nigdy nie wezwało Spółdzielni do 

regulacji wartości czynszu w jedynej możliwej drodze, tj. w postaci aneksu do Umowy dzierżawy, 

który winien być sporządzony w formie aktu notarialnego. W konsekwencji Spółdzielnia odmówiła (i 

nadal odmawia) zapłaty jakichkolwiek kwot z powyższego tytułu, gdyż brak jest podstawy prawnej, 

jak i umownej, które wskazywałyby na ich zasadność. Nie zważając na powyższe m. st. Warszawa 

wytoczyło już trzy powództwa o zapłatę podwyższonej stawki czynszu dzierżawnego, jednak 

wszystkie te sprawy są w toku i w żadnej z nich nie zostało wydane rozstrzygnięcie, nawet na etapie 

sądu pierwszej instancji. W konsekwencji, w ocenie Spółdzielni roszczenia, z żądaniem zapłaty, co do 

których zwraca się do Spółdzielni m. st. Warszawa, mają charakter roszczeń spornych, jednak dalece 

nieuprawnionym jest twierdzenie, że mają one charakter zadłużenia (k. 449-451).

Spółdzielnia załączyła także w formie tabelarycznej zestawienie kwot żądanych m. st. z tytułu 

Umowy dzierżawy z dnia 02.10.1997 roku i wpłacane przez Spółdzielnię z powyższego tytułu kwoty, 

począwszy od dnia jednostronnego zawiadomienia o zmianie wysokości czynszu, w 2008 roku (k. 

450). Powyższe informacje oraz zestawienie załączone przez Spółdzielnię realizują wytyczne Sądu 

Okręgowego co do ustaleń w tym zakresie.
W toku postępowania przesłuchano także w charakterze świadka Zbigniewa Saratę (k. 486

490). Pokrzywdzony w pierwszej części swoich zeznań skupił się na kwestiach nie będących 

przedmiotem niniejszego postępowania, a mianowicie tym, iż w jego ocenie cena za metr kwadratowy 

zabudowy w SM „Przy Metrze” była jego zdaniem zbyt wygórowana. Pokrzywdzony dopatruje się 

wypełnienia znamion przestępstwa oszustwa w tym, iż SM „Przy Metrze” nie stała się użytkownikiem 

wieczystym gruntów na której zostały zbudowane nieruchomości zarządzane przez Spółdzielnię.

Zdaniem Zbigniewa Saraty władze Spółdzielni wiedziały, że nie wywiążą się z postanowień 

umowy zawartej z pokrzywdzonym w zakresie, w jakim miały przenieść na niego własność działki. 

Zdaniem świadka umowa dzierżawy została celowo zawarta na okres 29 lat po to, by nie wywiązać się 

z obietnicy ustanowienia użytkowania wieczystego. Pokrzywdzony podkreślił, iż nieustanowienie 

przez m.st. Warszawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni było z góry zaplanowane, a fakt 

zawarcia długoletniej dzierżawy był wynikiem nakłaniania do tego władz miasta przez władze 

Spółdzielni. Pokrzywdzony nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich teorii.
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Zbigniew Sarata przyznał, iż w przeciwieństwie do sąsiadów celowo nie uiszcza opłat 

eksploatacyjnych na rzecz Spółdzielni, ponieważ nieruchomość ta należy do gminnego zasobu 

nieruchomości, a nie Spółdzielni.
Świadek wskazał, iż opinia biegłego rewidenta z 22 kwietnia 2014 r. stwierdza, że wartość 

funduszu remontowego na dzień bilansowy wyniosła 17,7 min złotych, a wszystkie posiadane przez 

Spółdzielnie środki finansowe stanowiły 5,7 min zł.
Następnie pokrzywdzony zeznał, iż pieniądze wpłacane przez niektórych członków 

Spółdzielni „wpadają do czarnej dziury”. Odnośnie „łamania prawa przez samorządy” Zbigniew 

Sarata opisał szczegółowo, jak jego zdaniem był on ignorowany przez wiele lat przez urzędników, np. 

nie doszło do jego osobistego spotkania z prezydentem m.st. Warszawy, mimo, że wnioskował o to. 

Nadto w ocenie pokrzywdzonego — o ile Spółdzielnia bezprawnie pobiera opłaty za eksploatację 

gruntu to z kolei m.st. Warszawa bezprawnie weszło w posiadanie budynków wybudowanych za 

pieniądze lokatorów. Świadek wskazał także, że z własnej inicjatywy zajmuje się prowadzeniem bazy 

w której kataloguje nieruchomości zabudowane znajdujące się w dzierżawie -  jest to ok. 700 bloków i 

domów jednorodzinnych. Zbigniew Sarata załączył do protokołu przesłuchania szereg dokumentów 

(k. 493-660).
Wojciech Chojnacki, przesłuchany w charakterze świadka, podtrzymał treść pisemnego 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył w sprawie (k. 677-678). 

Świadek zeznał, iż jego zdaniem Spółdzielnia nie miała prawa do obciążania go kosztami eksploatacji 

oraz funduszu remontowego, ponieważ właścicielem gruntu jest gmina. Świadek przyznał jednak, iż 

był informowany przez Zarząd Spółdzielni, że podwyższona kwota czynszu dzierżawnego wynika z 

konieczności utworzenia rezerwy na wypadek przegrania sporu sądowego z m.st. Warszawa. W ocenie 

świadka spór sądowy z miastem jest jednak przegrany.
Andrzej Siła-Nowicki, przesłuchany w charakterze świadka, podtrzymał treść pisemnego 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył w sprawie (k. 689-690). Świadek 

zeznał, iż był informowany przez Zarząd Spółdzielni, że podwyższona kwota czynszu dzierżawnego 

wynika z konieczności utworzenia rezerwy na wypadek przegrania sporu sądowego z m.st. Warszawa. 

Świadek zeznał, że nie występował na drogę sądową w celu unieważnienia umów jakie zawierał z SM 

„Przy Metrze”. Andrzej Siła-Nowicki zeznał, iż czuje się oszukany przez Spółdzielnię, ponieważ nie 

dotrzymała ona warunków zawartej z nim umowy.
Krzysztof Gargasz przesłuchany w charakterze świadka, podtrzymał treść pisemnego 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył w sprawie (k. 700-701). 

Świadek zeznał, iż przestępstwa oszustwa dopatruje się w tym, iż władze Spółdzielni zawarty z 

władzami Miasta długoletnią umowę dzierżawy. Zdaniem świadka zawarcie umowy dzierżawy gruntu 

na którym miały zostać wybudowane budynki zarządzane przez Spółdzielnię na okres 29 lat świadczy 

o tym, iż władze Spółdzielni miały zamiar wywiązać się z umowy wobec osób zawierających z nią

umowy inwestycyjne dopiero po 29 latach — co zdaniem świadka stanowi przestępstwo.
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Krzysztof Gargasz przesłuchany uzupełniająco załączył do protokołu kopie wyroków zapadłych z 

powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej przy Metrze (k.751-752).
SM „Przy Metrze” dążąc do ustanowienia użytkowania wieczystego na jej rzecz na drodze 

sądowej wytoczyła przed Sąd Okręgowy w Warszawie powództwo o zobowiązanie m.st. Warszawy 

do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia na rzecz SM przy Metrze użytkowania 

wieczystego w trybie art. 64 k.c. Powództwo to zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. II C 33/19, od którego to wyroku Spółdzielnia wniosła 

apelację. Sąd Apelacyjny V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2021 r„ sygn. V ACa 

290/20 oddalił apelację SM „Przy Metrze” (k. 756), tym samym wyrok Sądu Okręgowego w 

Warszawie stał się prawomocny.
W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny szczegółowo przedstawił stan faktyczny sprawy, a w 

tym starania SM „Przy Metrze” o ustanowienie na jej rzecz użytkowania wieczystego. M.in. w dniu 01 

marca 1999 r. Spółdzielnia wystąpiła do Gminy z wnioskiem o oddanie nieruchomości w użytkowane 

wieczyste. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała zezwolenie na użytkowanie w dniu 15 marca 2000 r., 

pod warunkiem uporządkowania terenu. Uchwałą nr 287 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 25 

lipca 2000 r. zwolniono z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość oraz w § 2 

przeznaczono nieruchomość do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Gminy (§ 3). Uchwała weszła w życie z 

dniem jej podjęcia (§ 4). W uzasadnieniu uchwały wskazano, że ustały powody uzasadniające 

wydzierżawienie przedmiotowego gruntu i jest możliwe uregulowanie jego stanu prawnego w sposób 

definitywny. Jednocześnie wskazano, że pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wniesie 

15% wartości gruntu. Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadziła z Gminą Warszawa-Ursynów rozmowy 

w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i warunków, na jakich miało to 

nastąpić -  m.in. wystąpiła o zastosowanie bonifikaty do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego. W dniu 11 sierpnia 2003 r. Spółdzielnia wystąpiła o udzielenie informacji, na jakim 

etapie pracy znajduje się m.in. sprawa zastosowania bonifikaty. W dniu 01 czerwca 2004 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała do Prezydenta m.st. Warszawy skargę na opieszałość działań 

Biura Gospodarki Nieruchomościami i Katastru dotyczących regulacji prawnej gruntów 

użytkowanych przez Spółdzielnię. Skargi te były ponawianie. W lutym 2007 r. Spółdzielnia ponownie 

skierowała do m.st. Warszawy wniosek o pilne zajęcie stanowiska.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i 

Audytu Urzędu m.st. Warszawy w okresie od 19 grudnia 2006 r. do 30 marca 2007 r. w Delegaturze 

Biura Gospodarki Nieruchomościami potwierdzało, że umowa długoterminowej dzierżawy zawarta w 

1997 r. umożliwiała dzierżawcy zgłoszenie skutecznych roszczeń o nabycie w trybie 

bezprzetargowym własności nieruchomości. Ponadto na podstawie wówczas obowiązujących 

przepisów miejscowych, Spółdzielnia dysponowała skutecznym roszczeniem dotyczącym 

bezprzetargowego nabycia wydzierżawionego gruntu, na którym wybudowała budynki mieszkalne.
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W dalszych łatach trwały bezskuteczne rozmowy pomiędzy władzami Miasta a Spółdzielnią. 

W wyniku dalszych rozmów prowadzonych pomiędzy stronami, m.st. Warszawa w piśmie z dnia 07 

listopada 2018 r. powoływało się na brak zakończenia postępowań sądowych dotyczących zapłaty 

podwyższonego czynszu dzierżawnego z tytułu umowy z dnia 02 października 1997 r.
Sąd pierwszej instancji uznał, że powództwo o zobowiązanie m.st. Warszawy do złożenia 

oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia na rzecz SM przy Metrze użytkowania wieczystego w 

trybie art. 64 k.c. nie zasługiwało na uwzględnienie.
W związku z faktem, że m.st. Warszawa podniosło zarzut przedawnienia, Sąd poddał ten 

zarzut pod rozwagę w pierwszej kolejności. Sąd uznał, iż roszczenie Spółdzielni ma charakter 

majątkowy, może więc ulec przedawnieniu. Roszczenie Spółdzielni o ustanowienie użytkowania 

wieczystego było wywodzone na dwóch podstawach, tj. umowie dzierżawy z dnia 02 października 

1997 r. oraz uchwale nr 287 z dnia 25 lipca 2000 r.
W ocenie Sądu pierwszej instancji uchwała nr 287 kreowała uprawnienie do żądania 

ustanowienia użytkowania wieczystego po stronie Spółdzielni, a w sprawie nie zostało wykazane, by 

w dacie późniejszej miały miejsce jakiekolwiek zdarzenia wpływające na skuteczność podjętej 

uchwały (uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały), stąd jej skuteczność nie została 

podważona. Sąd zauważył jednak, że uprawnienie Spółdzielni było w tym zakresie ograniczone 

czasowo (k. 761). Na jej podstawie powódka mogła domagać się ustanowienia na jej rzecz prawa 

użytkowania wieczystego, w czasie jednak do tego przewidzianym. Sąd pierwszej instancji uznał, że 

bieg terminu przedawnienia powinien być liczony od upływu roku od daty wejścia w życie uchwały nr 

287, tj. od dnia 25 lipca 2001 r., a 10-letni termin przedawnienia roszczenia powódki upłynął w dniu 

25 lipca 2011 r. Nadto Sąd uznał, że w sprawie brak było okoliczności powodujących przerwanie 

biegu przedawnienia.
Sąd ustalił, że Spółdzielnia wielokrotnie prowadziła z miastem rozmowy na temat 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, nie przynosiły one jednak oczekiwanego skutku - 

miasto nie znajdowało podstaw, by prawo takie ustanowić. Nadto, Spółdzielnia ponawiała 

wielokrotnie skargi na opieszałość w sprawie. Zdaniem Sądu właściwym sposobem postępowania 

przez Spółdzielnie powinno być wcześniejsze wytoczenie powództwa przeciwko m.st. Warszawie, 

zanim roszczenie Spółdzielni ulegnie przedawnieniu. Sąd stwierdził, iż sprawa Spółdzielni nie była 

właściwie i terminowo rozpoznawana przez Miasto. Niezależnie od tego, Sąd oddalił powództwo 

Spółdzielni „Przy Metrze” stwierdzając, że pozwany skutecznie podniósł zarzut przedawnienia.

Przedmiotowy wyrok zaskarżyła Spółdzielnia, jednak Sąd II instancji oddalił apelację jako

bezzasadną. Sąd drugiej instancji podzielił rozważania Sądu meriti co do rozpoczęcia biegu terminu

przedawnienia roszczenia Spółdzielni. Sąd Apelacyjny stwierdził jednak, że ani umowa dzierżawy ani

uchwała Rady Gminy nr 287 nie kreowały po stronie Spółdzielni roszczenia o ustanowienie na jej

rzecz użytkowania wieczystego. Sąd stwierdził, iż taka uchwała nie wiąże organu wykonawczego

gminy, ani tym bardziej pozwanego (m.st. Warszawy), a jedynie zezwala mu na dokonanie
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wnioskowanej przez niego czynności. W ocenie Sądu uchwała Rady Gminy nr 287 będąc aktem 

wewnętrznym organu stanowiącego gminy, upoważniającym organ wykonawczy do podjęcia dalszych 

działań zmierzających do ustalenia przedmiotowo istotnych elementów przyszłej umowy o oddanie 

gruntu w użytkowanie wieczyste, nie stanowi źródła roszczenia cywilnoprawnego dla powodowej 

Spółdzielni. Sąd Apelacyjny uznał zatem, iż SM „Przy Metrze” nie posiadała względem m.st. 

Warszaway skutecznego roszczenia żądania ustanowienia użytkowania wieczystego — m.st. Warszawa 

było uprawnione ale nie zobowiązane do ustanowienia tego prawa.
Świadek dołączył także wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny 

Odwoławczy z dnia 02 września 2021 r., sygn. XXVII Ca 2293/19 mocą którego Sąd II instancji 

zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 30 września 2019 r., 

sygn. akt II C 807/15 w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę skierowane przez Spółdzielnię 

„Przy Metrze” przeciwko m.in. M. Winiarczykowi (k. 768-774). Spółdzielnia dochodziła od 

pozwanych opłat eksploatacyjnych, których uiszczania oni odmawiali. Sąd I instancji ustalił, że 

Spółdzielnia „Przy Metrze” posiadała tytuł prawny oraz uprawnienie do zabudowy wynikające z 

umowy dzierżawy. Tytuł prawny Spółdzielni do przedmiotowego gruntu (tj. dzierżawa) nie 

powodował nieważności umowy, na mocy której powodowa Spółdzielnia zobowiązała się do 

wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a obowiązkiem pozwanych 

(nabywców) było uiszczenie opłat związanych z eksploatacją i użytkowaniem nieruchomości. Sąd 

stwierdził, iż co prawda osoby, które zawarły umowy ze Spółdzielnią nie mają spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, ponieważ Spółdzielnia nie jest użytkownikiem wieczystym ani 

właścicielem gruntów na których posadowione są budynki, ale osoby te posiadają prawnie chronioną 

ekspektatywę. Sąd Rejonowy zauważył także, że pozwani nie zaskarżyli żadnej z uchwał 

Spółdzielni, mającej istotne znaczenie dla obowiązku zapłaty w niniejszej sprawie.
Wobec apelacji pozwanych Sąd Okręgowy, uwzględnił ją i oddalił powództwo. Co ważne, 

Sąd oddalił powództwo na podstawie art. 5 k.c., uznając, że żądanie Spółdzielni jest sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego. Sąd uznał, iż Spółdzielnia nie zdołała wyjaśnić, czemu 

użytkowanie wieczyste nie zostało ustanowione przez m.st. Warszawa oraz przypisał Spółdzielni winę 

za ten fakt.
Odnośnie kwestii przesłuchania pozostałych zawiadamiających należy stwierdzić, co 

następuje. Mariusz Winiarczyk został już przesłuchany na etapie postępowania sprawdzającego (k. 27

28). Nadto mimo prawidłowego wezwania na przesłuchanie nie stawił się (k. 781), a następnie nie 

odpowiadał na próby skontaktowania się z nim przez prowadzącego postępowanie (k. 791). 

Zawiadamiający Artur Mrzygłód nie stawił się na wezwanie na przesłuchanie w dniu 17.08.2021 r. (k. 

664 i 672) Krzysztof Świacki natomiast nie stawił się na przesłuchanie i nie odebrał prawidłowo 

doręczonej korespondencji (k. 665 i 673). Zgodnie art. 315a k.p.k. od przesłuchania pokrzywdzonego 

w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do^dokonania ustaleń

faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać
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przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do 

przewlekłości postępowania. W związku z powyższym odstąpiono od przesłuchania pokrzywdzonych 

Mariusza Winiarczyka, Artur Mrzygłód i Krzysztofa Świackiego.

W toku postępowania zrealizowano wytyczne Sądu w zakresie przesłuchania w charakterze 

świadka Ewy Zacharzewicz — byłej Wiceprezes i Prezes Zarządu SM „Przy Metrze w latach 1995

2005 r. (k. 721-722). Świadek zeznała, że umowy dzierżawy gruntu użytkowanego przez Spółdzielnię 

„Przy Metrze” miały charakter tymczasowy, które docelowo miały zostać przekształcone w 

użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia od początku wnioskowała o ustanowienie użytkowania 

wieczystego wobec gruntów będących w jej zarządzie. Świadek jako członek Zarządu Spółdzielni była 

wówczas przekonana, że umowy dzierżawy stanowią tylko rozwiązanie tymczasowe.
Nadto przesłuchano w charakterze świadka Elżbietę Dobrzańską, Wiceprezes Zarządu 

Spółdzielni w latach od 1995 r. lub 1998 r. do 2007 roku (k. 723-724). Świadek zeznała, iż nie 

pamięta okoliczności zawarcia umów dzierżawy gruntu z m.st. Warszawa. Pamięta jednak, że 

docelowo miała być zawarta umowa o użytkowaniu wieczystym, na temat zawarcia takiej umowy 

toczyły się rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy Ursynów.
W charakterze świadka przesłuchany został także Janusz Nowak, Zastępca Burmistrza Gminy 

Warszawa-Ursynów w latach 1993-2000 r. (k. 732-733). Świadek zeznał, że działając z ramienia 

Gminy razem z Zastępcą Burmistrza Grochulskim zawarł umowę dzierżawy gruntu należącego do 

Gminy na rzecz Spółdzielni „Przy Metrze”. W związku z upływem czasu świadek nie pamiętał 

szczegółów.
Tomasz Grochulski przesłuchany w charakterze świadka, zeznał, że w latach 1994-2002 był 

Zastępcą Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów (k. 738-739). Długoterminowe umowy dzierżawy 

gruntów należących do miasta były zawierane po to, aby móc uregulować stan prawny nieruchomości. 

Takim przypadkiem była umowa zawarta ze Spółdzielnią „Przy Metrze”, dzięki czemu Spółdzielnia 

stała się dysponentem gruntu i można było wybudować na nim mieszkania. Docelowo na rzecz 

Spółdzielni miało być ustanowione użytkowanie wieczyste, co według oceny świadka powinno 

nastąpić szybko. Świadek zeznał, że nie wie, dlaczego stan prawny gruntu użytkowanego przez 

Spółdzielnię nie został uregulowany do dnia dzisiejszego.
Z odpowiedzi Spółdzielni wynikało także, iż osoba o danych „Jerzy Sofiński”, którą nakazał 

przesłuchać Sąd nie jest powiązana ze Spółdzielnią, natomiast Jerzy Sosiński pełnił w latach 1995-96 

funkcję członka Zarządu ds. technicznych, a więc w okresie nie będącym przedmiotem niniejszego 

postępowania. W związku z powyższym odstąpiono od przesłuchania ww. w charakterze świadka.

Nadto w toku postępowania zwrócono się do Spółdzielni „Przy Metrze” o udzielenie pisemnej 

informacji odnośnie okoliczności będących przedmiotem niniejszego postępowania. Spółdzielni „Przy 

Metrze” przedstawiła szczegółową informację (k. 792-797) popartą stosownym^ dokumentami (k. 

804- 977).
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W odniesieniu do postępowania o sygn. II C 33/19 toczącego się przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie z powództwa SM „Przy Metrze” o zobowiązanie m.st. Warszawy do złożenia 

oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia na rzecz SM przy Metrze użytkowania wieczystego, 

Spółdzielnia potwierdziła, że Sąd Apelacyjny V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2021 

r., sygn. V ACa 290/20 (k. 812-833) oddalił apelację SM „Przy Metrze” od wyroku Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. II C 33/19 (k. 804-811) mocą którego 

oddalono przedmiotowe powództwo. Spółdzielnia szczegółowo opisała motywy uzasadnienia obu 

wyroków, w sposób zbieżny z analizą uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego dokonaną powyżej. 

Spółdzielnia podkreśliła, że sam wyrok w żadnej części, jak również w jego uzasadnieniu, nie 

kwestionował faktu istnienia stosunku dzierżawy pomiędzy stronami postępowania.

Nadto, Spółdzielnia wskazała na fakt, iż wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 

roku wydany w sprawie V ACa 290/20 pozostaje bez znaczenia dla wobec prowadzonych przeciwko 

mieszkańcom segmentów przy ul. Lanciego postępowań o zapłatę opłat eksploatacyjnych, których nie 

wnoszą. Dodatkowo w ocenie Spółdzielni przedmiotowy wyrok nie ma wpływu na treść i fakt 

obowiązywania umowy dzierżawy z dnia 02.10.1997 roku, co zostało również potwierdzone przez m. 

st. Warszawy w oświadczeniu, złożonym na potrzeby jednego z prowadzonych przez Spółdzielnię 

postępowań o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych (k. 942). Spółdzielnia podkreśliła, że w dalszym 

ciągu legitymuje się ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości gruntowej (dzierżawa), 

które uprawniało ją zarówno do zabudowania nieruchomości, a obecnie legitymuje do zarządzania 

ww. nieruchomością.
Spółdzielnia podkreśliła również, że sądy cywilne podzielają argumentację Spółdzielni w 

sprawach o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych kierowanych przeciwko niektórym z mieszkańców 

segmentów położonych przy ul. Lanciego 9. W piśmie przytoczono sygnatury spraw, w których sądy 

cywilne uwzględniły powództwa o zapłatę wytoczone przez Spółdzielnię przeciwko jej członkom (do 

pisma załączono także kopie wskazanych niżej wyroków, w nawiasach wskazano odpowiednie nr 

kart): wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. V Ca 3322/15 (k. 834-839), wyrok Sądu 

Okręgowego w Warszawie, sygn. V Ca 3614/15 (k. 840-852), Wyrok Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Mokotowa, sygn. II C 2958/15 (k. 853-859), Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Mokotowa, sygn. C 3471/16 (k. 860-864), Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sygn. 

II C 3156/17(k. 865-869), Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sygn. II C 107/18 (k. 

870), Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sygn. II C 807/15 (k. 871-875), Wyrok 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sygn. II C 3265/13 (k. 876-884), wyrok Sądu 

Okręgowego w Warszawie, sygn. V Ca 883/17 (k. 885-895), wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, 

sygn. V Ca 1223/16 (k. 896-901), wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. V Ca 1526/20 (k. 

902-912), wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXVII Ca 37/16 (k. 913-923), Wyrok Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sygn. I C 1755/18 (k. 924-926), Wyrok Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Mokotowa, sygn. II C 3/12 (k. 927-936), Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy



Mokotowa, sygn. II C 448/17 (k. 937-941). Powyżej wskazane wyroki dotyczą spraw przeciwko 

Zbigniewowi Sarata, Mariuszowi Winiarczykowi i Krzysztofowi Gargaszowi o zapłatę opłat 

eksploatacyjnych.
W piśmie Spółdzielnia odniosła się także do prawdopodobnej przyczyny nieustanowienia 

użytkowania wieczystego. W dniu 25.07.2000 roku Rada Gminy Warszawa Ursynów podjęła uchwałę 

nr 287 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionej 

na 29 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, położonej między ulicami: 

Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN oraz oddanie przedmiotowego gruntu w użytkowanie 

wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. Celem realizacji powyższej uchwały 

Urząd Gminy Ursynów oczekiwał podpisania przez uprawnione organy Spółdzielni protokołów 

uzgodnień, dotyczących m.in. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni jak 

również zrzeczenia się przez Spółdzielnię praw nieruchomości, na której znajdowały się wówczas 

tymczasowe budynki Urzędu Gminy Ursynów w pobliżu ul. Lanciego. Z korespondencji i uzgodnień 

prowadzonych przez kolejny rok wynika, że treść protokołów uzgodnień została ustalona przez Zarząd 

Spółdzielni i Gminę, a następnie poddana pod obrady najwyższego organu Spółdzielni, tj. Zebrania 

Przedstawicieli i następnie przyjęta uchwałą nr 16/2001 z dnia 09.06.2001 r. Z analizy archiwalnych 

dokumentów Spółdzielni wynika, że ww. uchwała została zaskarżona przez grupę trzech członków 

SM „Przy Metrze” tj. Piotra Rogowskiego, Grażynę Stępniewską oraz Stanisława Puzyna, co objęte 

było postępowaniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. III C 1707/01 (k. 

951-953). Według Spółdzielni, która na chwilę skierowania pisma nie dysponowała ww. wyrokiem, 

powództwo trzech członków SM „Przy Metrze” zostało uwzględnione przez Sąd. W konsekwencji 

dalsze czynności zmierzające do ustanowienia użytkowania wieczystego zostały skutecznie 

zablokowane. Powyższe uniemożliwiono w tamtym czasie Zarządowi SM „Przy Metrze” finalizację 

działań zmierzających do ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości.

SM „Przy Metrze” przez kolejne 10 lat prowadziła dalszą korespondencję z Gminą, 

zmierzającą do podjęcia działań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości przy ul. 

Lanciego. M.st. Warszawa nie podjęło żadnych działań w powyższym zakresie, wskazując po 

pewnym czasie, że powodem braku możliwości tej regulacji jest istnienie zadłużenia po stronie 

Spółdzielni w opłatach związanych z czynszem dzierżawnym.
SM „Przy Metrze” wskazała tytułem podsumowania, że nieustanowienie użytkowania 

wieczystego wyniknęło z kilku niezależnych od siebie przyczyn. Po pierwsze było to zaskarżenie 

przez trzech członków Spółdzielni w 2000 roku uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli szczegółowo 

opisane powyżej. Nadto znaczenie miało stanowisko władz m.st. Warszawy, które odmawiają 

zawarcia umowy użytkowania wieczystego wobec istnienia zaległości finansowych Spółdzielni 

względem samorządu gminy. Nadto SM „Przy Metrze” zwróciła uwagę na fakt, że nie dysponuje 

roszczeniem umożliwiającym dochodzenie przez nią swoich uprawnień zmierzających do
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ustanowienia użytkowania wieczystego, co zostało potwierdzone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 

w sprawie o sygn. V ACa 290/20.
SM „Przy Metrze” wskazała także, iż jest stroną trzech postępowań o zapłatę czynszu 

dzierżawnego wytoczonych z powództwa m.st. Warszawy o sygn. akt XXIV C 16/12, XXIV C 

549/15, II C 778/19. Wszystkie postępowania pozostają w toku. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy 

Metrze” kwestionowała i nadal kwestionuje zarówno formę, w jakiej m. st. Warszawa dokonało 

jednostronnie zmiany warunków łączącej strony Umowy, jak również proponowaną wysokość 

czynszu. W rezultacie do chwili obecnej SPM realizuje swoje obowiązki wynikające z Umowy na 

poziomie ustaleń w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego, które wprost z niej wynikają.

W odniesieniu do ewentualnych zaległości SM „Przy Metrze” w funduszu remontowym, 

Spółdzielnia udzieliła następującej odpowiedzi. Fundusz remontowy w spółdzielniach 

mieszkaniowych powstaje z odpisu, a nie z wpłat. Oznacza to, że co miesiąc powstaje księgowe 

naliczenie (wynikające ze stosownej uchwały organu właścicielskiego jakim jest Rada Nadzorcza, 

podjętej zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielni uchwalonego przez najwyższy jej organ tj. 

Walne Zgromadzenie) o łącznej wartości stanowiącej wynik mnożenia liczby metrów kwadratowych 

powierzchni lokali przez stawkę w złotych polskich ustaloną odpowiednio dla poszczególnych 

nieruchomości ekonomicznych zarządzanych przez Spółdzielnię. Jest to czynność techniczno- 

formalna realizowana przez upoważnionego pracownika działu księgowości rejestrowana w księdze 

głównej (podlegającej badaniu biegłych rewidentów). Wartość funduszu remontowego jest 

„teoretyczna” i odzwierciedla założenie, że wszyscy wniosą należne opłaty w określonej wysokości i 

terminie oraz opisuje kwotowo wartość zobowiązania Spółdzielni do zrealizowania prac remontowych 

względem zarządzanych zasobów. Zatem wspomniana w zapytaniu z 2 listopada 2021 r. zaległość 

Spółdzielni w funduszu remontowym mogłaby się objawiać jedynie zaniechaniem jej służb 

ekonomicznych w wykonaniu konkretnej operacji księgowej w danym terminie (np. pierwsze dnia 

kolejnego miesiąca). Takich zdarzeń nie odnotowano, a na marginesie nadmienić należy, że nie 

pociąga to absolutnie żadnych skutków względem realizacji remontów rzeczowo i kwotowo ujętych w 

uchwale Rady nadzorczej rokrocznie podejmowanej w tej kwestii.
Odnosząc się do stanu funduszu remontowego (całej Spółdzielni — jest jeden fundusz 

remontowy ewidencjonowany jedynie na poszczególne nieruchomości), to na koniec 2020 roku 

wyniósł 8.061.051,74 zł przy czym środki na rachunkach Spółdzielni na ostatni dzień grudnia 

wynosiły 10.042.803,76zł, z czego wynika że fundusz (czyli zapis księgowy) miał pełne pokrycie w 

środkach pieniężnych i nie musiał być pokrywany innymi, mniej płynnymi aktywami co jest zupełnie 

normalną konsekwencją realizacji planu remontów (pieniędzmi płaci się remont windy i ma się potem 

mniej złotówek na koncie, ale za to nową windę większej wartości).
Obecnie (stan na 31.10.2021) wartość funduszu remontowego całej Spółdzielni opisuje kwota

7.367.224,22 zł a na kontach bankowych Spółdzielnia w tym dniu posiadała zgromadzone

12.292.208,84 zł. Powyższe wskazuje na brak jakichkolwiek niedoborów w środkach pokrywających
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fundusz, nie uwzględniając innych aktywów bilansowych, które sfinansowano środkami 

pokrywającymi fundusz. Inaczej ma się sprawa w nieruchomości 9 czyli 16 segmentów przy Lanciego 

9. Stan funduszu remontowego na koniec 2019, 2020 i koniec października 2021 wygląda 

następująco: odpowiednio 345.618,45, 364.100,37 i 371.178,56 zł. Jednak od lat utrzymuje się w tej 

nieruchomości ogromne zadłużenie wynikające z uchylania się osób posiadających tytuły prawne do 

segmentów od wnoszenia opłat lokalowych (w tym pokrywających odpis na fundusz remontowy) 

sięgające na koniec października 2021 kwoty 604.538,47zł.
Roczny odpis dla tej nieruchomości, w której tylko 5 domów nie posada zaległości - czyli 

kwota, jaką powinni do Spółdzielni wpłacić na remonty wszyscy posiadacze segmentów wynosi około 

19.200zł. Należy zatem stanowczo stwierdzić, że jedyne zaległości jakie w tym przypadku występują, 

dotyczą kwot należnych od mieszkańców do Spółdzielni a nie odwrotnie i ich zaległości dotyczą wielu 

lat, dlatego też dochodzone są w licznych procesach sądowych. Wysokość stawki odpisu na FR w 

nieruchomości 9tej jest najniższa w całych zasobach SMPM i wynosi już kolejny rok tylko 50 gr za 

m2 (w innych od 1,50 zł do niecałych 2 zł).
Niezależnie od uzyskania pisemnego stanowiska Spółdzielni, przesłuchano w charakterze 

świadka Prezesa jej Zarządu — Marka Pykało (k. 980-987). Marek Pykało złożył wyczerpujące 

zeznania, których treść jest zbieżna z dokumentami i pisemnymi oświadczeniami przedstawionymi 

przez Spółdzielnię.
W wykonaniu postanowienia Sądu przesłuchano świadka na okoliczność ewentualnych 

zaległości w funduszu remontowym Spółdzielni. Świadek zeznał co następuje. Fundusz remontowy 

podobnie jak inne fundusze Spółdzielni jest pasywem. Pasywo oznacza źródło pochodzenia 

składników majątku obecnego i ujawnionego w aktywach przedsiębiorstwa. Sam fundusz remontowy 

można najkrócej zdefiniować jako nominalną wartość zobowiązania Spółdzielni względem jej 

członków co do wartości robót remontowych, które muszą być wykonane na rzecz zasobów, w 

których mieszkają. Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych powstaje z odpisu, a nie z 

wpłat. Odpis wykonuje się co miesiąc poprzez zaksięgowanie wartości stanowiącej wynik mnożenia 

liczby metrów kwadratowych powierzchni lokali przez stawkę odpisu. Fundusz remontowy nie jest 

pieniądzem, tylko zapisem informującym o tym, ile Spółdzielnia oczekuje otrzymać wpłat środków od 

wszystkich mieszkańców z których może pokryć wydatki związane z realizacją wynikających z prac 

remontowych. Stan funduszu remontowego jest w chwili obecnej mniejszy niż suma środków na 

rachunkach bankowych Spółdzielni co oznacza pełne pokrycie funduszu środkami w gotówce. Nawet 

jeśli fundusz remontowy nie był pokryty w gotówce, to był on pokryty w środkach trwałych.
Brak jest podstaw do twierdzenia o istnieniu jakichkolwiek zaległości na funduszu 

remontowym. Obserwowana wiele lat wstecz, tj. w 2014 roku nominalna różnica między wartością 

funduszu remontowego a sumą środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie Spółdzielni 

nie oznacza jakiejkolwiek zaległości spółdzielni „Przy Metrze” w funduszu remontowym. Wynika to z

faktu pokrycia części funduszu remontowego innymi składnikami majątku Spółdzielni, w
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szczególności majątku trwałego, który był sfinansowany częściowo ze środków pokrywających tenże 

fundusz. W obecnej sytuacji od kilku lat w Spółdzielni występuje pełne pokrycie oraz nadwyżki 

finansowej względem funduszu remontowego. Wartość funduszu remontowego jest kilkukrotnie 

niższa w niż w latach 2013-2014. To zmniejszenie wynika z wykonania prac remontowych o wartości 

wielu milionów złotych na które środki pieniężne Spółdzielnia pozyskała w drodze sprzedaży 

określonych nieruchomości i „zamianie” ich na pieniądze za które zapłacono za roboty remontowe.

Wartość funduszu remontowego pomniejsza się za każdym razem, gdy zostają wystawione 

faktury kosztowe obciążające fundusz. Oznacza to zjawisko pozytywne, że Spółdzielnia inwestuje i 

wykonuje remonty, w związku z czym koszty remontów pomniejszają fundusz.

Przydatne dla niniejszego postępowania okazały się także dokumenty załączone przez SM 

„Przy Metrze” do pisma z dnia 6 grudnia 2021 r. (k. 804-972) i z dnia 07 grudnia 2021 r. (k. 973-977).

W szczególności analizie poddano wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział 

Cywilny Odwoławczy z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. V Ca 3322/15 (k. 835-839). Sąd Okręgowy 

zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 12 czerwca 2015 r., sygn. 

akt II C 830/15 w ten sposób, że zasądził od Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie 

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie kwotę 12.419,50 zł 

tytułem nieuiszczanych przez pozwanych opłat eksploatacyjnych. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż 

zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 usm od chwili postawienia domu do dyspozycji pozwanych byli oni 

zobowiązani do uiszczania na rzecz Spółdzielni opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu na 

pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego dom 

oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Niewątpliwie przedmiotowy budynek jest 

eksploatowany przez pozwanych i generuje określone koszty, które powinni ponieść pozwani. Sąd 

stwierdził, że pozwanym nie przysługuje ekspektatywa prawa rzeczowego wynikająca z faktu 

przydziału na ich rzecz domu jednorodzinnego, równoznacznego z umową zawartą przez nich ze 

spółdzielnią, co jest jedną z przesłanek roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie prawa 

rzeczowego. W ocenie Sądu sam upływ czasu od chwili dokonania przydziału nie może skutkować 

uznaniem, że ekspektatywa taka wygasła, skoro uzyskanie użytkowania wieczystego nieruchomości 

zależy od SM „Przy Metrze” i m. st. Warszawy. Ich zaniechania nie mogą skutecznie wpływać na 

istnienie roszczeń osób o ustanowienie prawa do nieruchomości, które nie mają wpływu na powstanie 

w/w prawa. Strony łączy więc stosunek obligacyjny. Niewątpliwie natomiast nieruchomość, na której 

wzniesiono budynek przydzielony pozwanym wchodzi w skład mienia Spółdzielni jako przedmiot 

dzierżawy (inne prawo majątkowe zaliczające się do mienia spółdzielni w rozumieniu art. 44 kc). 

Dom jednorodzinny pozwanych został więc wzniesiony na gruncie wchodzącym w skład mienia 

Spółdzielni, wobec czego nie jest wymagana osobna umowa pomiędzy spółdzielnią a właścicielem 

gruntu odnośnie zarządzania nieruchomością (art. 1 ust. 5 usm).

Przeanalizowano także wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V “Wydział Cywilny

Odwoławczy z dnia 12 sierpnia 2016 r., sygn. V Ca 3614/15 zapadły w sprawie z powództwa
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej- 

Sarata (k. 840-848), także uwzględniający żądanie Spółdzielni o zapłatę. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

wskazał, iż Spółdzielnia mogła w dniu 20 kwietniu 2001 r. wydać pozwanym przydział na warunkach 

spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, zaś ze względu na brak tytułu 

prawnego rzeczowego do nieruchomości Spółdzielnia udostępniła swym członkom segmenty na 

zasadach obligacyjnych. W wyniku przydziału dokonanego przez Spółdzielnię na rzecz Pozwanych i 

po ich zamieszkaniu w lokalu spółdzielczym doszło więc do ukształtowania się między tymi 

podmiotami stosunku obligacyjnego związanego z posiadaniem lokalu i odpowiadającego treściowo 

spółdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu. Umowa o wybudowanie domu i następnie dokonany 

jego przydział są ważne. W związku z powyższym Pozwani są zobowiązani do ponoszenia kosztów 

utrzymania zajmowanego lokalu na takich zasadach jakie wynikają z art. 4 usmZgodnie bowiem z tym 

przepisem: 1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są 

obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 

częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu. 2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani 

uczestniczyć w vwdatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego 

obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może 

żądać wpłat na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust, 3.3. Członkowie spółdzielni, którzy 

oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są 

obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub 

budowlanych i w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową zgodnie z 

postanowieniami statutu. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczaią oni opłaty 

określone w ust. 1 albo 2.
Bezsporne w niniejszej sprawie było, że pozwani są członkami Spółdzielni i że zajmują dom 

położony w Warszawie przy ul. Lanciego, korzystając z niego i zamieszkując w nim. Tym samym są 

oni zobowiązani do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem tego domu ponoszonych przez 

Spółdzielnię. Jeżeli chodzi o obowiązek ponoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego obowiązek 

ten wynika natomiast w stosunku do pozwanych z art. 6 usm, zgodnie z którym Obowiązek 

świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami 

spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
IV,

własnościowe prawa do lokali.
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W ocenie Sądu Okręgowego nie ma podstaw aby podzielić pogląd apelujących, że dom 

oddany do użytku pozwanym nie stanowi mienia spółdzielni i spółdzielnia nie ma podstaw do 

zarządzania nim oraz gruntem, na którym został posadowiony, a w konsekwencji do żądania zapłaty 

poniesionych na jego utrzymanie kosztów. Zgodnie bowiem z art. 44 k.c: „Mieniem jest własność i 

inne prawa majątkowe". W kategorii innycb praw majątkowych mieszczą się prawa obligacyjne, a 

więc również te wynikające z umowy dzierżawy. Spółdzielnia nie dysponuje prawem rzeczowym do 

gruntu, na którym posadowiony jest segment pozwanych, jednakże posiada prawo do wyłącznego 

korzystania z nieruchomości, które Spółdzielnia uzyskała od gminy Ursynów w ramach umowy 

dzierżawy, czyli prawa majątkowego w rozumieniu ww. przepisu. Bezsporne w sprawie było, że 

Gmina wydzierżawiła Spółdzielni grunt celem jego zabudowy mieszkaniowej i pobierania z tego 

tytułu pożytków. Jak wynika z pism m.st. Warszawy, Gmina nie zarządza ani nie administruje 

nieruchomością i nie rości sobie praw z tego tytułu. Jak wynika również z materiału dowodowego 

Spółdzielnia pozostaje w sporze sądowym z Gminą co do wysokości czynszu dzierżawnego, co z kolei 

stanowi przeszkodę w ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego. Nie polega 

więc na prawdzie twierdzenie: że Spółdzielnia nie zmierza do uzyskania prawnorzeczowego tytułu 

prawnego do nieruchomości. Z faktu długotrwałości tych działań nie można też wysnuć wniosku o 

wygaśnięciu ekspektatywy uzyskania prawa własności przez pozwanych.

W sprawie należy zważyć, co następuje.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzić należy, że brak jest 

podstaw do kontynuowania przedmiotowego postępowania. Aktualna pozostaje ocena prawna 

przedstawiona w postanowieniu z dnia 06 lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa.
Odnosząc się po kolei co do zarzutów przedstawionych przez zawiadamiających należy

stwierdzić co następuje.
Zgodnie z treścią art. 286 § 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten, kto, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do

należytego pojmowania przedsiębranego działania.
Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 lutego 2017 r., II 

AKa 464/16 jeżeli sprawa ma charakter typowo cywilnoprawny i dotyczy nienależytego wykonania 

usługi i rozstrzygnięcia zakresu obowiązywania umowy, to spór pomiędzy stronami tej umowy 

powinien być rozstrzygany na drodze postępowania cywilnego, a nie karnego. Prawo karne stanowi 

bowiem w systemie prawnym jak zasadnie stwierdzono ultima ratio, co oznacza, że ingerencja prawa 

karnego w danej dziedzinie życia powinna nastąpić wówczas gdy inne dziedziny prawa są 

niewystarczające dla rozstrzygnięcia stosunków prawnych pomiędzy stronami. Zatem prawo karne 

powinno mieć zastosowanie gdy w określonej sytuacji dochodzi do celowego^ wyłudzenia przy 

pomocy wyzyskania błędnego przeświadczenia strony.



Reasumując, tylko łączne spełnienie ustawowych znamion określonych w art. 286 § 1 kk 

pozwala na wyrażenie oceny, iż\ zachowanie sprawcy wyczerpuje kryminalną zawartość czynu 

spenalizowanego w tym przepisie (por .postanowienie SN z dnia 15 marca 2017 r., II KK 73/17).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy, należy zważyć, co następuje.

Po pierwsze nie można uznać, aby władze SM „Przy Metrze” zawierając z osobami 

zamierzającymi nabyć odrębną własność lokalu lub domu jednorodzinnego, stosowne umowy, 

wprowadziły te osoby w błąd co do możliwości realizacji tego prawa. Na wstępie należy uznać, iż 

osoby zawierające umowy z SM „Przy Metrze” miały świadomość, iż Spółdzielnia jest tylko 

dzierżawcą, a nie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem gruntów na których miałyby być 

wybudowane budynki mieszkalne na rzecz członków Spółdzielni. Spółdzielnia nigdy nie zapewniała 

pokrzywdzonych, że posiada inny tytuł prawny do zajmowanego gruntu niż dzierżawa.
Zawiadamiający podnosili, iż fakt, że umowa dzierżawy z dnia 02 października 1997 r. została 

zawarta na 29 lat wskazuje na to, że władze SM „Przy Metrze” miały zamiar albo doprowadzić do 

ustanowienia użytkowania wieczystego dopiero po 29 latach albo, jak twierdził Mariusz Winiarczyk, 

w ogóle nie miały takiego zamiaru. Takie twierdzenia należy uznać za bezpodstawne i znajdujące się 

w oczywistej sprzeczności z materiałem dowodowym zebranym w sprawie. Umowa dzierżawy została 

zawarta na stosunkowo długi okres 29 lat, gdyż jak zeznał Marek Pykało, było to niezbędne, aby m.st. 

Warszawa wydało stosowne pozwolenia na budowę, co byłoby niemożliwe w przypadku dzierżawy 

krótkoterminowej.
Nadto z dokumentów zebranych w sprawie wynika niezbicie, iż SM „Przy Metrze 

podejmowała na przestrzeni lat wiele starań zmierzających do ustanowienia na jej rzecz użytkowania 

wieczystego. Spółdzielnia wskazała na działania trzech jej członków, którzy zaskarżając uchwałę 

Zgromadzenia Przedstawicieli storpedowali możliwość sfinalizowania rozmów na temat użytkowania 

wieczystego z miastem.
Ponadto, co zostało szeroko udokumentowane SM „Przy Metrze” od 2008 r. toczy z m.st. 

Warszawą spór odnośnie podwyższenia (zdaniem Spółdzielni niezasadnego) czynszu dzierżawnego 

przez miasto. Spór ten w chwili obecnej znajduje się na etapie postępowania sądowego, natomiast nie 

rozstrzygając o zasadności stanowisk żadnej ze stron, należy stwierdzić, iż spór ten ma obiektywne 

konsekwencje dla Spółdzielni. Mianowicie, m.st. Warszawa odmawia ustanowienia prawa własności 

(wcześniej użytkowania wieczystego) do czasu zakończenia sporu sądowego w sprawie zaległości z 

tytułu umowy dzierżawy gruntu dzierżawionego przez SM „Przy Metrze”. W związku z powyższym 

w przedmiotowej sprawie doszło do sytuacji patowej, w której ze względu na długoletni spór sądowy 

pomiędzy stronami, niemożliwe stało się uregulowanie sytuacji prawnej gruntu.
Podkreślenia wymaga, że SM „Przy Metrze” skorzystała z instrumentu prawa cywilnego 

jakim jest wytoczenie powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli określonej treści 

(art. 64 k.c.), jednakże jej powództwo zostało prawomocnie oddalone przez Sądy obu instancji.

Na uwagę zasługuje fragment uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
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sygn. V ACa 290/20, który podzielając pogląd Sądu I instancji co do konieczności oddalenia 

powództwa, wskazał, iż nie tylko roszczenie Spółdzielni przedawniło się, ale co więcej ani ani umowa 

dzierżawy ani uchwała Rady Gminy nr 287 nie kreowały po stronie Spółdzielni roszczenia 

o ustanowienie na jej rzecz użytkowania wieczystego. Sąd Apelacyjny uznał zatem, iż SM „Przy 

Metrze” nie posiadała de facto żadnego instrumentu prawnego, który umożliwiłby jej skuteczne 

żądanie od miasta ustanowienia użytkowania wieczystego.
W świetle powyższych uwag nie można w żaden sposób stwierdzić, aby SM „Przy Metrze” 

celowo nie doprowadziła do ustanowienia użytkowania wieczystego, ani tym bardziej, iż zawierając 

umowy z pokrzywdzonymi zamierzała wprowadzić ich co do tego w błąd. Wręcz przeciwnie, z 

materiałów sprawy wynika (co zostało potwierdzone także przez Sąd Apelacyjny w wyroku 

cytowanym powyżej), iż Spółdzielnia podejmowała przez wiele lat starania w tym zakresie.

Odnośnie czynności czasownikowej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem, pokrzywdzeni wskazali także, iż przestępstwo oszustwa miałoby polegać na pobieraniu 

przez SM „Przy Metrze” od mieszkańców lokalu opłat eksploatacyjnych, których ci nie mają 

obowiązku uiszczać. Także w tym zakresie, nie można przyjąć, by działanie SM „Przy Metrze było 

bezprawne. To, że SM „Przy Metrze” nie jest właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym gruntów 

na których posadowione są budynki zajmowane przez pokrzywdzonych, tylko dzierżawcą, nie jest 

równoznaczne z tym, iż nie jest ona uprawniona do pobierania opłat eksploatacyjnych od 

mieszkańców. Należy podkreślić, iż nie jest to tylko interpretacja Spółdzielni, ale i sądów cywilnych, 

które zasądzają od niewpłacających mieszkańców na rzecz Spółdzielni kwoty zaległych opłat 

eksploatacyjnych. Tym bardziej zdziwienie budzi podnoszenie takich zarzutów przez Zbigniewa 

Saratę, Krzysztofa Gargasza czy też Mariusza Winiarczyka, którzy jako pozwani przez Spółdzielnię 

mieli okazję wielokrotnie zapoznawać się z uzasadnieniami wyroków sądów cywilnych, które 

zasądzały od nich kwoty na rzecz Spółdzielni.
Nie jest także prawdą, jak podniósł jeden z zawiadamiających, iż Spółdzielnia nie posiada 

tytułu prawnego do zarządzania budynkami. Umowa dzierżawy zawarta w 1997 r. jest ważna, 

funkcjonuje w obrocie prawnym, a jej obowiązywanie nie jest kwestionowane ani przez m.st. 

Warszawa, ani przez sądy cywilne. Nie można także uznać, iż członkowie SM „Przy Metrze” nie 

posiadają żadnych praw względem zajmowanych przez siebie budynków. Zgodnie z utrwaloną linią 

orzeczniczą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na 

gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi 

ekspektatywę tego prawa, a mieszkańcy korzystają z tego tytułu z ochrony prawnej. Jednakże w ślad 

za uprawnieniami idą obowiązki, tj. obowiązek do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych co wynika 

jasno z dyspozycji odpowiednich ustępów art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przeprowadzone w toku postępowania czynności nie potwierdziły, aby władze SM „Przy 

Metrze” nie przekazywały wpłacanych kwot na poczet dzierżawy gruntu jego właścicielowi.

Spółdzielnia pobiera od mieszkańców, których lokale położone są na nieruchomości objętej umową
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dzierżawy podwyższone stawki w relacji do kwot, które wynikają wprost z umowy dzierżawy z dnia 

02 października 1997 r., zaś nieprzekazaną do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kwotę pobranej 

zaliczki Spółdzielnia wpłaca tytułem rezerwy utworzonej na ten cel zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 

ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, rezerwy tworzy się m.in. na „pewne lub o dużym 

stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny 

oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych 

gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego .
W zakresie rzekomych nieprawidłowości odnoszących się do funduszu remontowego, a 

zwłaszcza tego, że w opinii biegłego rewidenta z 22 kwietnia 2014 r. stwierdzono, że wartość 

funduszu remontowego na dzień bilansowy wyniosła 17,7 min złotych, a wszystkie posiadane przez 

Spółdzielnie środki finansowe stanowiły 5,7 min zł, należy zważyć co następuje. Fundusz remontowy 

jest kategorią rachunkową, dlatego nie można traktować go jako „funduszu” w potocznym tego słowa 

znaczeniu, tj. jakiejś określonej kwoty pieniężnej zgromadzonej na koncie. Fundusz remontowy jest 

pasywem, co trzeba wziąć pod uwagę przy analizowaniu zapisów go dotyczących.

Nominalna różnica między wartością funduszu remontowego a sumą środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych i w kasie Spółdzielni nie oznaczała jakiejkolwiek zaległości spółdzielni „Przy 

Metrze” w funduszu remontowym. Wynikała natomiast z faktu pokrycia części funduszu 

remontowego innymi składnikami majątku Spółdzielni, w szczególności majątku trwałego, który był 

sfinansowany częściowo ze środków pokrywających tenże fundusz. Stan funduszu remontowego jest 

w chwili obecnej mniejszy niż suma środków na rachunkach bankowych Spółdzielni co oznacza pełne 

pokrycie funduszu środkami w gotówce.
Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż w władze Spółdzielni nie wypełniły 

swoim zachowaniem żadnego ze znamion czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 

294 § 1 k.k.
Art. 231 § 1 k.k. penalizuje sytuację, w której funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 

swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub 

prywatnego. Odnośnie zdarzenia opisanego w pkt II petitum niniejszego postanowienia, również 

należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do wypełnienia znamion czynu 

zabronionego.
Nie sposób jest przypisać właściwym funkcjonariuszom publicznym, by nie dopełnili oni 

obowiązków poprzez nieprawidłowe wykonywanie nadzoru i kontroli nad podległym im mieniem, w 

tym poprzez niewycofywanie z obrotu prawnego umowy dzierżawy gruntów podpisanej ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” na okres 29 lat, a także uchylanie się od przejęcia 

budynków zajmowanych bezprawnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze” w 

administrowanie.
Po pierwsze, jak już wykazano powyżej umowa dzierżawy z 1997 r. jest ważna oraz uznawana

przez organy państwowe. Brak jest podstaw do kwestionowania ww. umowy, a sam fakt
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niezadowolenia zawiadamiających, iż funkcjonuje ona w obrocie i jest ona podstawą żądania przez 

„Przy Metrze” uiszczania przez nich opłat eksploatacyjnych, nie jest wystarczający do tego, iż miałaby 

być ona wycofana z obrotu prawnego.

Nadto nie podstaw, by władze m.st. Warszawy lub też Dzielnicy Ursynów miały przejmować 

budynki zajmowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze”, gdyż jak już wcześniej 

wielokrotnie podkreślano, dysponuje ona tytułem prawnym do zajmowanego gruntu w postaci ważnej 

umowy dzierżawy.

Kończąc niniejsze rozważania należy podkreślić, iż niniejsza sprawa ma charakter 

cywilnoprawny i jako taka pozostaje poza sferą zainteresowania prawa karnego, co zostało 

szczegółowo wykazane powyżej.

Mając na względzie, iż zgodnie z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a 

wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, należało postanowić jak w 

części dyspozytywnej.

1. Na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia stronom; instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła 
zawiadomienie o przestępstwie; osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, 
art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne 
wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw, przysługuje zażalenie do 
sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § la k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz art. 465 § 1 i 2 
k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k.). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę 
prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1
k. p.k.). Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy.
Jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia postanowienie to podlega 
zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który 
dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § la  k.p.k., może wnieść akt oskarżenia do sądu w 
terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy 
zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w 
art. 55 § 2 k.p.k.). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie 
głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).
W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego 
rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu 
sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).
2. Na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje podejrzanemu, pokrzywdzonemu oraz osobie, od 
której odebrano te przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).
3. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do 
wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie 
tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).
4. Na podstawie art. 323 § 2 k.p.k. na postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych podejrzanemu, pokrzywdzonemu 
i osobie od której przedmioty zostały odebrane lub która zgłosiła do nich roszczenie przysługuje zażalenie do sądu 
rejonowego, właściwego do rozpoznania sprawy (art. 323 § 2 k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k.). Zażalenie wnosi się w terminie 
zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 §
l, 2 ,art. 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie.

Pouczenie:
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7a rządzenie*
Stosownie do art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 106 k.p.k., 306 § la k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k. odpis postanowienia
doręczyć:
-  pokrzywdzonym:

1 Z Sarata, K. Gargasz, A. Mrzygłód, K. Świacki, A. Siła-Nowicki, W. Chojnacki i M. Winiarczyk, (k. 2);
2 A Kik-Głowacz, K. Guminiak, T. Wiraszka, A. Włodarczyk, M. Iwon, W. Rucińska, P. Ruciński, G. Głuszak, Z. 

’ Lepetow A Głu’szak, S. Brzezińska, E. Wojcieszek, A. Kakiet-Szurek, M. Szurek, M. Kot, P. Krysiak, E. Pabiś, B.
Krupa, B. Bacciarelli-Jakubowska, E. Kopocińska, E. Klass, B. Jaskulska, J. Jaskulski, E. Stanisławska, A. Turzyńska, 
K. Czernocki, K. Stanisławski, A. Sas-Micuń, A. Ramsay-Smith, L. Suchecki, G. Suchecka, S. Sanojca, G. Piasny, K. 
Sanojca, Ł. Stępa (k. 326-327v).
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