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Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa 

ul. Lanciego F. M. 9b 

Warszawa, dnia 05 marca 2020 

 

 

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy  

ul. Marszałkowska 82 

00-517 Warszawa  

 

za pośrednictwem 

Prokuratora  

Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów 

ul. Nowowiejska 26 b 

02-010 Warszawa 

 

Sygn. akt: PR 3 Ds. 1265.2019.KPK 

 

ZAŻALENIE 

na Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w 

Warszawie z dnia 06 lutego 2020 r., o odmowie wszczęcia śledztwa,  doręczone 

w dniu 27 lutego 2020 r. 

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 306 § 1 pkt 3 k.p.k., art. 425 § 1 i 2 k.p.k. 

w zw. z art. 465 § 2 k.p.k.  zaskarżam w całości postanowienie Prokuratora Prokuratury 

Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie z dnia 06 lutego 2020 r., o odmowie wszczęcia 

śledztwa,  doręczone w dniu 27 lutego 2020 r. sygn. akt: PR 3 Ds. 1265.2019.KPK   

w sprawie o czyn z: 

 - art. 296 §1 k.k.  w zw. z art. 12 §1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn 

nie zawiera znamion przestępstwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.; 

- art. 231 § 1 k.k. - wobec stwierdzenia, iż nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa - 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.;  
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- art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 kk. - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion 

przestępstwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.  

 

Na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. oraz art. 438 pkt 1, 2 i 3 k.p.k. zaskarżonemu postanowieniu 

zarzucam:  

I. obrażę przepisów prawa materialnego która miała wpływ na treść wydanego 

orzeczenia, w postaci naruszenia art. 12 k.k. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, 

gdy z treści i charakteru zdarzeń, wskazanych w zarzutach postępowania  wynika, że 

osoby objęte zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podjęły 

więcej niż dwa zachowania w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry 

powziętego zamiaru.  

II. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wydanego orzeczenia, to 

jest:  

a) art. 297 § 1 pkt 1, 2, 3 k.p.k. w zw. z art. 4 k.p.k. i art. 7 k.p.k., przez przedwczesne 

wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 06 lutego 2020 r. o 

sygn. PR 3 Ds. 1265.2019.KPK, w sytuacji gdy prowadzone postepowanie nie 

osiągnęło zakreślonego przez ustawodawcę celu (postępowania 

przygotowawczego)  - poprzez zaniechanie dokonania wszechstronnej, 

skrupulatnej oceny całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, 

dokonanie sprzecznej ze wskazaniami wiedzy i logicznego rozumowania analizy 

okoliczności w szczególności:  zdarzeń z udziałem członków: Zarządów oraz Rad 

Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie, którzy 

działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej, 

wprowadziły w błąd 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, działając na moją szkodę oraz 

ponad 300 innych członków spółdzielni dających się imiennie ustalić; 

b) mającą wpływ na treść postanowienia, obrazę przepisów postępowania a 

mianowicie art. 7 k.p.k. w zw. z art. 92 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k., skutkującą 

błędnym ustaleniem stanu faktycznego sprawy, że czyn  przekroczenia uprawnień 

i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - osoby działające 

w imieniu władz Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, poprzez 

podpisanie ze Spółdzielnia Mieszkaniową „Przy Metrze” umowy dzierżawy 
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gruntów na okres 29 lat, czym działali na szkodę interesu publicznego, miał miejsce 

2 października 1997 r.  w Warszawie, pominięto, przy tym że stan bezprawności 

trwa do chwili obecnej, a wspomniani funkcjonariusze publiczni podejmują 

decyzje związane z wykonaniem tej Umowy, m.in. poprzez ustalenie stawek 

czynszu dzierżawnego, sposobu wykonania Umowy, przy tym nie podejmują też 

działań związanych z rozwiązaniem Umowy, sprawując nadzór i kontrolę nad jej 

wykonaniem, błędne ustalenie doprowadziło do: odmowy wszczęcia śledztwa tj. o 

czyn z art. 231 § 1 k.k. - wobec stwierdzenia, iż nastąpiło przedawnienie karalności 

przestępstwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. i zaniechania ustalenia, czy 

funkcjonariusze publiczni dopuścili się czynu z art. 231 § 1 k.k.   

III.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na 

jego treść, a mianowicie art. 410 k.p.k., art. 92 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k.  polegający na 

przyjęciu, że postanowienie o odmowie wszczęcia oparto na niepełnym materiale 

dowodowym, z uwagi na nieprzeprowadzenie dowodów przy budowaniu podstawy 

dowodowej orzeczenia oraz naruszeń prawa w zakresie obowiązku oceny wszystkich 

dowodów 

 

Podnosząc powyższe zarzuty, na podstawie art. 330 § 1 k.p.k. oraz art. 437 § 2 k.p.k. i 

art. 438 pkt 1, 2 i 3 k.p.k., wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie 

sprawy Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów do dalszego prowadzenia.  

 

UZASADNIENIE 

Pokrzywdzeni  Zbigniew Sarata, Krzysztof            , Artur            , Krzysztof            , 
Andrzej                    , Wojciech                , Mariusz                 w dniu 23 września 2019 r. 

skierowali do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

ściganego z urzędu polegającego na tym, że w okresie od 1997 r. do chwili obecnej w 

Warszawie, członkowie: Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści 

majątkowej, wprowadziły w błąd 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, tym samym 

działając na moją szkodę oraz ponad 300 innych członków spółdzielni dających się imiennie 

ustalić osób, to jest o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 12§ 1 KK.   
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Podkreślam, że kwalifikacja prawna czynów zawarta w skierowanym zawiadomieniu, 

jest kwalifikacją wstępną, i nie wyczerpuje znamion przestępstw możliwych do przypisania 

odpowiedzialności karnej członkom organów Spółdzielni, może zatem być uzupełniana w 

wyniku weryfikacji gromadzenia materiału dowodowego w sprawie. 

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarzuciliśmy, że m.in., że w 

okresie obejmującym prawie 20 lat władze spółdzielni: 

a) bez podstawy prawnej pobierali i nadal pobierają od mieszkańców lokali kwoty, 

których nie mają oni obowiązku uiszczać, tym samym działają na ich szkodę.  

b) bezprawnie nie przekazuje wpłacanych przez lokatorów kwot na poczet dzierżawy 

gruntu jego właścicielowi, pozostawiając je w gestii władz spółdzielni i korzystając z 

nich w sposób nieuprawniony, co doprowadziło do wystąpienia znacznego zadłużenia 

z tego tytułu w stosunku do władz samorządowych 

c) nie doprowadziły do zmiany tego stanu rzeczy uzasadnia kwalifikację ich czynów jako 

czynów ciągłych, które trwają do tej chwili  

d) spowodowały, że na koncie funduszu remontowego występują wielomilionowe braki, 

gdyż środki finansowe funduszu remontowego, zostały wydane na inne cele. 

Samą zaś szkodę w postaci zawyżonych opłat, wstępnie wyszacowano na kwotę co 

najmniej 5 milionów zł.  Uwzględniając zaś rynkową wartość budynków jednorodzinnych oraz 

lokali mieszkalnych, których własności zgłaszający popełnienie przestępstwa nie uzyskali, 

szkodę można oszacować w wysokości co najmniej dwudziestokrotnie większej. 

Wobec braku możliwości weryfikacji odpowiedzialności organów Spółdzielni, w sytuacji 

licznych naruszeń prawa, zasugerowaliśmy również rozważenie odpowiedzialności 

administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy, w tym Urzędu Dzielnicy Warszawa 

Ursynów.  

W dniu 06 lutego 2020 r prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów                            

w Warszawie, po zapoznaniu się z w/w zawiadomieniem, wnioskami podpisanymi przez 

kolejne 35 osób oraz dokumentacją zgromadzoną w postępowaniu sprawdzającego (sygn. akt: 

PR 3 Ds. 1265.2019.KPK) ,  na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 i 6 k.p.k., art. 307 § 1 k.p.k.  wydał 

postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 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 
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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, to jest o czyn z art. 296 §1 k.k.  w zw. z art. 

12 §1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion 

przestępstwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.;  

2. mającego miejsce w dniu 02 października 1997 r. w Warszawie, 

przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy 

publicznych - osoby działające w imieniu władz Dzielnicy Ursynów Miasta 

Stołecznego Warszawy, poprzez podpisanie ze Spółdzielnia Mieszkaniową „Przy 

Metrze” umowy dzierżawy gruntów na okres 29 lat, czym działali na szkodę interesu 

publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. - wobec stwierdzenia, iż nastąpiło 

przedawnienie karalności przestępstwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.;  

3. 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 Spółdzielnia Mieszkaniową ,,Przy Metrze" na okres 29 lat a także uchylanie się od 

przejęcia budynków zajmowanych bezprawnie przez Spółdzielnię Mieszkaniowa 

„Przy Metrze" w 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 

kk. - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion przestępstwa - na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.  

Ze stanowiskiem Prokuratury nie można się zgodzić.  

Po pierwsze wydaje się, że formułowanie konkretnego przedmiotu sprawy,  

dokonując opisu czynu w aspekcie wyczerpania znamion konkretnego przestępstwa wraz z 

kwalifikacją prawną w sytuacji przeprowadzenia jedynie pobieżnych czynności, w ramach 

postępowania sprawdzającego jest wysoce ryzykowana, w aspekcie celów i zadań 

postępowania karnego art. 297 § 1 k.p.k. 
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Po wtóre, z oględnej oceny zakresu przedmiotowego prowadzonego postępowania 

wynika bezsprzecznie, że zakres przedmiotowy zarzutów zawarty w zawiadomieniu 

pokrzywdzonych zasadniczo odbiega od zakresu przedmiotowego spraw badanych przez 

organy ścigania w toku postępowania sprawdzającego. 

Na tym tle nie sposób dostrzec zasadniczych i oczywistych błędów  organu 

prowadzącego, który bezkrytycznie i w oczywisty sposób naruszył przepisy prawa  

materialnego, procesowego, dokonał też błędnych ustaleń faktycznych sprawy.  

Prokuratura swoje ustalenia poczynione w ramach postępowania sprawdzających 

oparła wyłącznie na stanowisku pisemnym przekazanym przez Spółdzielnie, w żadnym 

stopniu nie dokonała w sposób aktywny weryfikacji procesowej otrzymanych danych. 

Stoi to w sprzeczności z celami postępowania karnego. Spółdzielnia jako zainteresowana 

negatywnym wynikiem postępowania przygotowawczego wybiórczo i w niepełnym 

zakresie  przekazała materiały zagadnień będących treścią zawiadomienia 

pokrzywdzonych. Jednocześnie wyraźnie sugerując, że spór z Pokrzywdzonymi ma 

charakter jedynie cywilny, co w moim przekonaniu bezkrytycznie ukierunkowało 

prowadzących postępowanie. Wskazać, należy, że zawiadamiający i ja osobiście mają 

świadomość charakteru prawnego zarówno postępowania cywilnego jak i karnego. 

W moim przekonaniu brak jest prawnych i obiektywnych podstaw, aby materia 

zagadnień dokumentacyjnych przekazana przez Spółdzielnie zwalniała organów ścigania z 

analizy prawnokarnej nadesłanej korespondencji, a wręcz przeciwnie, spowodowała, 

zgodnie z zasadami państwa prawa, wolę wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających 

się w tej materii. 

Nie sposób dostrzec, że próba odmowy wszczęcia postępowania nie może się ostać, 

z uwagi na fakt, że wszelkie zdarzenia prawne, wywołujące, w mojej ocenie skutki 

prawnokarne ma charakter przestępstwa ciągłego,  o którym mowa w art. 12 k.k. jak zatem 

zrozumieć próbę odmowy wszczęcia postępowania w oparciu o instytucję przedawnienia. 

Nie jasne jest co konkretnie prowadzący czynności chce osiągnąć i jakimi kryteriami się 

kieruje, zwłaszcza, w kontekście zasady legalizmu, która została z oczywistych względów 

naruszona. Dlaczego nie przeanalizowano sprawy działania organów Spółdzielni na jej 

szkodę, co było przyczyną zniknięcia środków z funduszu celowego i co z tych środków 

zostało zapłacone? Dlaczego Spółdzielnia nie regulowała zobowiązań względem Dzielnicy 

Warszawa Ursynów itd. Reasumując dlaczego organy ścigania wybrały te zdarzeń, 

swobodnie interpretując dostarczony materiał tak, aby stanowił podstawę do zamknięcia 

sprawy. 

Czy zatem w świetle doświadczeń państwa prawa, za wystarczające jest jedynie 

zapytanie o stanowisko podmiotu naruszającego prawo?  
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Nie jestem osobą która ma zamiar kierować wobec kogokolwiek bezpodstawne 

oskarżenia, oczekując ich odpowiedzialności karnej.  W art. 45 Konstytucja RP gwarantuje 

każdemu prawo do sprawiedliwego sądu. Prawa Pokrzywdzonego mają być takie same jak 

dla Sprawcy. W mojej ocenie, przeprowadzona przez Prokuratora ocena zgromadzonego 

materiału dowodowego w postępowaniu sprawdzającym przekracza granice swobodnej 

oceny dowodów i w ten sposób godzi we wskazania wiedzy i zasady logicznego 

rozumowania.  

Uchybia ona wskazaniom zawartym w wyroku Sądu Najwyższego, zgodnie z którym 

dokonywanie ustaleń́ faktycznych, które pozostawia poza sferą rozważań́ okoliczności z nich 

wynikające, a z innych nie wyciąga oczywistych wniosków, stanowi naruszenie prawa 

procesowego (wyrok SN z dnia 7 czerwca 2005 r. IV KK 29/05, OSN w SK 2005/1/1078).  

Prokurator pominął szereg istotnych okoliczności, a jego ustalenia są sprzeczne z innymi 

dowodami,  tak po krótce wskaże jedynie wybrane aspekty, w której mojej ocenie ponad 

wszelką wątpliwość uzasadniają potrzebę wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego.   

Chciałbym w tym miejscu przeciwstawić  ustalenia organów ścigania dokonanych na 

podstawie materii przekazanej przez Spółdzielnię „Przy Metrze” – z obiektywnymi faktami, 

pominiętymi przez Spółdzielnię, wynika z nich m.in., że: 

2)  U: Na podstawie ogółu zgromadzonych dowodów' ustalono, że w dniu 22 czerwca 1996 

pomiędzy Gminą Warszawa-Ursynów a Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” 

została zawarta umowa dzierżawy gruntu przy ul. Lanciego w Warszawie. Teren został 

przekazany dzierżawcy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, na okres 3 lat. 

Następnie, w dniu 02 października 1997 r. została zawarta druga umowa dzierżawy, 

tym razem na okres 29 lat”  

F: Pominięto, że Umowa na okres 29 lat została zawarta w tajemnicy przed członkami 

finansującymi budowę domów i lokali. 

3)  U: mieszkańcy posiadają ekspektatywę swojego prawa i z tego tytułu korzystają z 

ochrony prawnej, jednak są jednocześnie zobowiązani do ponoszenia kosztów 

eksploatacyjnych.  

1)  Ustalenie: Mariusz                                    zeznał między innymi, że od 2000 r. mieszka w 

budynku mieszkalnym należącym do zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.   

Fakt: Mariusz nie mógł tak zeznać, gdyż jest świadom, że wszyscy 

mieszkamy w gminnym zasobie nieruchomości, co znalazło wyraz w protokole. 
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F: Pominięto, że Mieszkańcy nie posiadają żadnego prawa do domów i lokali, których 

budowę sfinansowali. Potwierdza to wyrok V Ca 1771/19 dołączony do akt 

postępowania przez Zbigniewa Saratę w dniu 19 grudnia 2019. Trudno mówić o 

ekspektatywie w świetle wyroku Sądu Okręgowego II C 33/19. Sąd oddalił powództwo 

SM Przy Metrze o zastępcze oświadczenie wili w sprawie ustanowienia użytkowania 

wieczystego. Poza tym ekspektatywa nie ma żadnego związku z bieżącymi opłatami, a 

jest jedynie zapewnieniem nabycia w przyszłości praw do domu lub lokalu.  Jak 

wykazała biegła Gabriela Rudnicka w opinii z postępowania II C  3156/17 nie ma żadnej 

ani faktycznej ani prawnej podstawy do obciążania lokatorów jakimikolwiek opłatami.  

 4)  U: Odnośnie pobierania od członków spółdzielni, którzy posiadają ekspektatywę 

ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawda do lokalu mieszkalnego 

albo prawda odrębnej własności lokalu Spółdzielnią podała, że osoby te są zgodnie z 

art. 4 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązane uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów (…) 

F: Spółdzielnia zapomniała zacytować końcowe fragmenty ust. 1 i 2: "przez uiszczanie 

opłat zgodnie z postanowieniami statutu". Tymczasem statut wymaga aby spółdzielnia 

budowała jedynie na gruntach będących jej własnością, lub będących w jej 

użytkowaniu wieczystym. Jak wykazała biegła Gabriela Rudnicka w opinii z 

postępowania II C  3156/17 nie ma żadnej ani faktycznej ani prawnej podstawy do 

obciążania lokatorów jakimikolwiek opłatami ani na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, ani statutu spółdzielni. 

5)  U: Spółdzielnią 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.  

F: Wszyscy zdecydowali się zawrzeć umowy w 1996, lub w 1997 roku ze względu na 

zapewnienie przeniesienia na nich własności domu wraz z prawem do gruntu. W takiej 

sytuacji korzystanie z zarzadzania nieruchomością przez spółdzielnię byłoby 

nieracjonalne. Ponadto spółdzielnia nie administruje budynkami Lanciego 9-9s co 

potwierdziła w rozmowie telefonicznej ze mną administratorka spółdzielni - Elżbieta 

Domańska. Ponadto statut spółdzielni przewidywał: budować domy jednorodzinne w 

celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. 

5)  U: W chwili obecnej prowadzone są trzy postepowania 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 postępowań́ nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie.  
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F: Pominięto, że rozstrzygnięcie zapadło w postępowaniu przed SO II C 33/19 - oddalenie 

powództwa spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego. Poza tym kolejny 

biegły oszacował wartość gruntu na poziomie wielokrotnie wyższym, niż twierdzi 

spółdzielnia 

6)  U: Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że już w 2000 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  

F: Spółdzielnia natomiast aż do grudnia 2018 uchylała się od objęcia gruntu w 

użytkowanie wieczyste. 

7) U: W pismach tych podnoszono szeroką argumentację za uregulowaniem stanu 

prawnego gruntów, na których posadowione są budynki wchodzące skład Spółdzielni.  

F: Budynki posadowione na gruncie dzierżawionym stanowią własność miasta 

stołecznego Warszawa, a nie spółdzielni. 

8) U: Ponadto pozwem z dnia 17 grudnia 2018 r. spółdzielnia pozwała Miasto Stołeczne 

Warszawa w trybie art. 64 k.c. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli - 

ustanowienia na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego. Sprawa została 

zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą IT C 33/19, sprawa 

jest na etapie początkowym   

F: Wyrok w sprawie II C 33/19 został ogłoszony 4 lutego 2020. Sąd oddalił powództwo 

spółdzielni. 

9)  U: W toku postępowania sprawdzającego nie potwierdziła się okoliczność podnoszona 

w zawiadomieniu, jakoby umowa ta miała być nieważna, miała być stwierdzona jej 

nieważność, bądź toczyło się postepowanie w przedmiocie stwierdzenia takiej 

nieważności - taki wniosek nic wynika z odpowiedzi Spółdzielni jak  

F: Nieważności umowy stwierdził Wojewoda Mazowiecki, o czym Spółdzielni powinno 

być wiadomo z urzędu. 

Ponadto Prokuratura usiłuje wywieść, że Spółdzielnia nie dopuściła się popełnienia 

przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., gdy w rzeczywistości zarzut taki należałoby rozważyć w 

kontekście zatajenia przed osobami finansującymi budowę zawarcia długoletniej umowy 

dzierżawy zamiast przeznaczyć część wpłacanych pieniędzy na wykupienie własności, lub 

opłacenie użytkowania wieczystego. Kolejne władze spółdzielni jedynie prowadzą grę 

pozorów, a nie próbę uregulowania stanu prawnego 
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Korzyść majątkowa członków władz spółdzielni polega na tym, iż nie administrując 

domami jednorodzinnymi pobierają wygórowane opłaty, które następnie są przeznaczane na 

wynagrodzenie tychże członków władz spółdzielni. Brak uregulowania stanu prawnego gruntu 

uniemożliwia mieszkańcom budynków jednorodzinnych realizacji świętego prawa własności 

w zakresie dysponowania swoim majątkiem. 

 

Podnoszona argumentacja Spółdzielni, roszcząca sobie prawo do dysponowania 

budynkami stoi w skrajnej sprzeczności ze stanem faktycznym i prawnym, zdarzeń z których 

wywodzi dla siebie pozytywne skutki prawne.    

 

Umowa dzierżawy, bowiem  dotyczyła tylko gruntu, została zawarta w momencie, gdy 

nie było żadnych budynków. Tymczasem spółdzielnia usiłuje zarządzać bez umowy 

budynkami stanowiącymi własność miasta stołecznego Warszawy. 

 

Dodać należy, że uzasadnienie jest w niektórych fragmentach niezrozumiałe, wynika to 

z faktu powielania w jej treści, na zasadzie kopiuj/wklej argumentacji spółdzielni.  

Pragnę zwrócić jedynie na końcowe fragmenty ust. 1 i 2: "przez uiszczanie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu". Tymczasem statut wymaga aby spółdzielnia budowała jedynie na 

gruntach będących jej własnością, lub będących w jej użytkowaniu wieczystym. W statucie nie 

ma natomiast żadnego umocowania do pobierania opłat od osób nie posiadających ani prawa 

własności, ani skutecznie ustanowionego spółdzielczego prawa do lokalu. 

Skrajnym przypadkiem jest odwołanie się przez prowadzącego postępowanie 

sprawdzające do przepisów powszechnie obowiązujących, bez ich wyraźnego wskazania, w 

sytuacji wątpliwości prawnych  jakie konkretnie przepisy należy stosować. 

Należy również wskazać, że dokonana przez Prokuratora ocena zgromadzonego w 

sprawie materiału dowodowego zawiera także inne błędy natury faktycznej i logicznej, które 

pominę, wymagają, bowiem od prowadzącego wiedzy specjalistycznej.  

W tej materii zważyć należy, że Prokurator w swojej ocenie wydaje się również nie 

dostrzegać,  potrzeby zasięgnięcia wiadomości specjalnych w trybie art. 193 k.p.k., choćby 

jakie przepis wiążą pojęcie ekspektatywy z obwiązkami płatniczymi, gdyż biegła Gabriela 

Rudnicka wykazała coś wręcz przeciwnego. Poruszanie się po gruncie prawa spółdzielczego 

zasadniczo wymaga, uzyskiwanie wiadomości specjalnych. 

Uzasadniając swoje rozstrzygniecie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu braku 

znamion czynu zabronionego, Prokurator dokonał analizy przedmiotowego zdarzenia w 

sposób wybiorczy i nie uwzględnił w należyty sposób kontekstu zdarzeń. Stąd zapewne,  

naruszenie przepisu prawa:  materialnego w zakresie zaniechania zastosowania normy prawa 
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materialnego, mimo tego, że jest do tego zobligowany, w szczególności art. 12 k.k. w 

kontekście decyzji procesowych art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k.; oparcie wyroku na niepełnym 

materiale dowodowym, nieprzeprowadzenie dowodów przy budowaniu podstawy 

dowodowej orzeczenia, naruszenie  obowiązku oceny wszystkich dowodów i dowolność jego 

interpretacji wynikająca z przekroczenia reguł swobodnej oceny dowodów. 

Z zawiadomienia wynikało, że w okresie od 1997 r. do chwili obecnej, członkowie 

Zarządów oraz Rad Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze” w Warszawie, 

mieli prowadzić 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 wystąpienia znacznego zadłużenia z tego tytułu w 

stosunku do właściciela gruntu.  

 

W ogólności, władze Spółdzielni miały od 1997 r. do chwili obecnej – stan ten trwa – ze 

swej winy, 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 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  

 

Wątpliwości prawne stojące u podstaw zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w żaden sposób nie zostały rozwiane w ramach postępowania sprawdzającego. 

Wręcz przeciwnie wątpliwości te pogłębia uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia 

śledztwa.  W treści uzasadnienia dostrzegalna jest chęć manipulowania przez Spółdzielnie 

faktami i zdarzeniami, wprowadzaniem w błąd organów ścigania, na co te jednak powinny 

odpowiednio zareagować, dowodem złej wiary Spółdzielni są decyzje procesowe w sporze 

cywilnym z Dzielnicą Warszawa-Ursynów. Sąd nie pozostawił złudzeń co do faktu naruszenia 

prawa przez Spółdzielnię „Przy Metrze” w kwestiach które pozostają w ścisłym związku z 

przedmiotem mojego zawiadomienia. Spółdzielnia oczywiście nie ujawniła tego faktu 

organom ścigania.  
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Reasumując, obiektywnie uznać należy, że materia sprawy nie jest możliwa do 

wszechstronnego wyjaśnienia w oparciu jedynie o ustalenia dokonane w toku postępowania 

sprawdzającego. Specyfika tego postępowania nie jest w stanie zrealizować zadania i cele 

postępowania karnego. 

Do niniejszego zażalenia dołączam także szczegółowe zestawienie naruszeń prawa 

przez członków władz samorządowych oraz pełniących kierownicze funkcje urzędników 

municypalnych. Mam nadzieję, iż po weryfikacji postanowienia przez niezawisły sąd – 

prokuratura zbada również szczegółowo odpowiedzialność ratusza za pozbawienie kilkuset 

osób własności oraz utrzymywanie tego stanu przez dwa dziesięciolecia. 

 

Z tych też względów, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

_______________________ 

Zbigniew Sarata 

 



Strona 1 z 10 

 

 

Przedstawiciele urzędu nie dołożyli należytej staranności i nie 

zweryfikowali zgodności celu umowy z prawem 

 Reprezentujący Gminę Warszawa-Ursynów Zastępcy Burmistrza Janusz Nowak oraz Tomasz 

Grochulski w dniu 22 czerwca 1996 wydzierżawili (http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_3.pdf) 

Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. 

Umowa była bezprzedmiotowa, gdyż zgodnie z art. 213 prawa spółdzielczego i na podstawie art. 

48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego członkom spółdzielni nie przysługiwały prawa do lokali 

wybudowanych na gruntach dzierżawionych. Ponadto Spółdzielnia nie była upoważniona do 

budowania domów mieszkalnych na gruntach dzierżawionych ze względu na postanowienia 

statutu, czego Zastępcy Burmistrza nie sprawdzili. Mianowicie - § 3 pkt. 2.1 Statutu 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/statut-1996.pdf) SM Przy Metrze w 1996 roku miał brzmienie: 

1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może przydzielać członkom lokale 

mieszkalne w budynkach stanowiących jej własność na zasadach ... własnościowego prawa 

do lokalu o treści określonej w art. 223 ustawy [Prawo Spółdzielcze]. 

Podobnie jak § 3 pkt. 3.1 i pkt. 3.2: 

2. W ramach swojej działalności Spółdzielnia nabywa potrzebne Jej tereny na własność lub 

przejmuje w użytkowanie wieczyste ... buduje lub nabywa domy mieszkalne oraz obiekty i 

urządzenia pomocnicze i gospodarcze, jak również lokale użytkowe i garaże. 

 

Obejście prawa przez Radę Gminy Warszawa-Ursynów 

 przy podejmowaniu uchwały 401  

W  dniu 8 lipca 1997 Rada Gminy Warszawa-Ursynów podjęła uchwałę 401 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_401-1997-08-07.pdf) i przeznaczyła do oddania w 

dzierżawę na 29 lat działki 4/1 oraz 4/3 z obrębu 1-11-05. Rada Gminy nie zainteresowała się tym, 

że w wybudowanych przez spółdzielnię domy na podstawie art. 213 prawa spółdzielczego i na 

podstawie art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego członkom spółdzielni nie przysługiwały prawa 

do lokali. 

Ponadto w dniu 27 stycznia 1998 Wojewoda Zdzisław Tokarski wniósł 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/pismo-wojewody-1998-01-27.pdf) o reasumpcję uchwały ze 

względu na obejście prawa. Pomimo tego władze samorządowe w żaden sposób nie zareagowały 

narażając osoby finansujące w tym czasie budowę lokali na omawianych działkach na poważne 

straty finansowe. 

 

Przedstawiciele urzędu wiedzieli, że Statut SM Przy Metrze  

nie przewidywał budowy domów na gruncie dzierżawionym 

Akt notarialny (http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf) z 2 października 1997 

sporządzony przez Wieńczysławę Cubała zawiera informację, iż  działające łącznie jako 

Przedstawiciele Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” -  Elżbieta Irena Dobrzańska 

oraz Ewa Lucyna Zacharewicz okazały przy akcie Statut (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/statut-

1997.pdf) Spółdzielni zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI 

Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z dnia 29 stycznia 1997. 
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1. Działający łącznie w imieniu Zarządu Gminy Warszawa-Ursynów jako Wiceburmistrzowie 

używający imienia Janusz - Jan Stanisław Nowak oraz Tomasz Grochulski byli świadomi, że 

§ 3 pkt. 2.1 i pkt. 2.3 Statutu SM Przy Metrze miał brzmienie: 

Dla zaspokojenia potrzeb członków, Spółdzielnia może przydzielać członkom lokale 

mieszkalne w budynkach stanowiących jej własność na zasadach spółdzielczego 

lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu… budować domy jednorodzinne w celu 

przeniesienia na rzecz członków własność tych domów. 

2. Podobnie jak § 3 pkt. 3.1: 

W  ramach swojej działalności Spółdzielnia nabywa potrzebne jej tereny na własność lub 

przejmuje w użytkowanie wieczyste. 

Decyzja (http://sm.sarata.pl/grunt/decyzja735.pdf) nr 735/D/97/MU z dnia 20 sierpnia 

1997 zezwalająca Spółdzielni Przy Metrze na budowę osiedla Migdałowa I została podpisana przez 

wiceburmistrza Janusza Nowaka. Tym samym Wiceburmistrzowie Jan Stanisław Nowak oraz 

Tomasz Grochulski posiadłszy w październiku 2017 wiedzę dotyczącą ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i postanowień statutu świadomie dopuścili do: 

1. Uniemożliwienia SM Przy Metrze przydziałów członkom własnościowych praw do lokalu, 

gdyż musieli sobie zdawać sprawę, że przepisy art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego 

wskazywały jako właścicieli wznoszonych budynków – Gminę Warszawa-Ursynów. 

2. Uniemożliwienie przeniesienia własności domów jednorodzinnych na rzecz członków. 

3. Złamania zatwierdzonego przez Sąd Statutu Spółdzielni narażając członków na niekorzystne 

rozporządzenie mieniem, gdyż spółdzielnia prowadziła budowę na terenie dzierżawionym. 

 

Brak odpowiedzi na pismo do urzędu w terminie 

określonym w kodeksie postępowania administracyjnego  

W nawiązaniu do uchwały 287 (http://sm.sarata.pl/korespondencja/uchwala_rg_287.pdf) 

Rady Gminy Warszawa-Ursynów w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości wydzierżawionej na 29 lat zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” zwróciła się 8 listopada 2001 do Przewodniczącego Rady 

Gminy Warszaw-Ursynów z prośbą (http://sm.sarata.pl/grunt/bonifikata99.pdf) o zastosowanie 

99% bonifikaty.  

Nie wnikając w sensowność wystąpienia trzeba zauważyć, że pomimo upływu 17 lat 

spółdzielnia nie doczekała się odpowiedzi, która powinna nadejść w ciągu miesiąca. 

 

Przedstawiciele urzędu nie dopełnili 

obowiązków wynikających z ustaw 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami  z 21 sierpnia 1997 nakłada na właściciela 

nieruchomości obowiązek zawarcia pisemnej umowy z zarządcą nieruchomości. Wynika to z 

art. 186 ust. 2: 
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Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, 

zawartej z jej właścicielem.  

Ponadto, jak ustawa wskazuje (art. 186 ust. 3):  

Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej 

Kolejny obowiązek zarządcy określa art. 186a: 

Zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na 

miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w 

powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią 

użytkową lokalu i jego standardem 

 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego z 21 czerwca 2001 roku nakłada na gminy obowiązek w art. 4a: 

Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego 

kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali 

mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej 

obszarze lub części 

 Stosownie do postanowień art. 5 wymagane jest zawarcie umowy o odpłatne używanie 

lokalu. Art. 6a precyzuje obowiązki wynajmującego w tym utrzymywanie porządku w otoczeniu 

budynku oraz utrzymywanie sprawności wewnętrznych instalacji elektrycznych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Podobne regulacje obowiązywały w 

ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z 2 lipca 1994. 

Ani władze Gminy Warszawa-Ursynów ani władze miasta stołecznego Warszawy nie 

dopełniały ciążących na nich obowiązków począwszy od dnia 31 marca 2000, kiedy to osiedle 

Migdałowa I zostało przekazane (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/decyzja_245.pdf) do 

użytkowania. 4 budynki wielorodzinne oraz 16 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 

zostało przekazane podmiotowi nie będącemu ich właścicielem bez wynikającego z prawa 

obowiązku sporządzenia pisemnej umowy o administrowanie tymi budynkami. Naruszenie prawa 

trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 

 

Poświadczenie nieprawdy przez dyrektora i zastępcę  

dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami 

W odpowiedzi na wniosek (http://sm.sarata.pl/korespondencja/bonifikaty-pytanie.pdf) 

Zbigniewa Sarata z 9 października 2014 w trybie dostępu do informacji publicznej dyrektor Biura 

Gospodarki Nieruchomościami miasta stołecznego Warszawa – Marcin Bajko stwierdził, 

(http://sm.sarata.pl/korespondencja/bonifikaty-odpowiedz.pdf) iż uchwała 287 

(http://sm.sarata.pl/korespondencja/uchwala_rg_287.pdf) Rady Gminy Warszawa-Ursynów w 

sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionej na 29 

lat zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, położonej pomiędzy ulicami: 
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Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN oraz oddania przedmiotowego gruntu w użytkowanie 

wieczyste utraciła moc prawną pomimo, ze nie została wyszczególniona jako uchwala uchylona. W 

piśmie CRWIP/4418/14 (RW.1431.90.2014.ETA)z dnia 1 grudnia 2014 nie podał podstawy prawnej 

na podstawie której uchwała pomimo tego, że nie została uchylona miałaby stracić moc prawną. 

Podobne stwierdzenie jest zawarte z piśmie (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/BGN_2015-

09-10.pdf) GK-WO-I-BPA-72240-697-08 z 10 września 2015 do Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Mokotowa dotyczącego sprawy II C 3265/13. Zastępca dyrektora Biura Gospodarki 

Nieruchomościami – Izabela Budyta stwierdziła, iż uchwała 287 Rady Gminy Warszawa-Ursynów 

straciła moc i nie podlega wykonaniu z uwagi na zmianę ustroju m. st. Warszawy.  

 

Zablokowanie możliwości uzyskania własności lub 

użytkowania wieczystego grunt przez SM Przy Metrze 

W piśmie (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/2007-07-27_wyst.HGW.pdf) KW/0913-

99/MC/2006 z 27 lipca 2007 Prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zwracała uwagę 

dyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami Barcinowi Bajko, że umowa 

dwudziestodziewięcioletniej dzierżawy zawarta 2 października 1997 zawarta pomiędzy gminą 

Warszawa-Ursynów reprezentowana przez wiceburmistrzów Janusza Nowaka i Tomasza 

Grochulskiego, a Spółdzielnią Mieszkaniową nie zabezpieczała należycie interesu gminy.  

Na podstawie wynikami kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i 

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

Prezydent Hann Gronkiewicz-Waltz stwierdzała: 

Na podstawie § 5 umowy z dnia 2 października 1997 roku powyższa wartość gruntu została 

ustalona na okres 24 miesięcy. Ww. zapis był jedynym zapisem regulującym kwestie płatności 

czynszu dzierżawnego. Umowa nie przewidywała możliwości ewentualnych waloryzacji wysokości 

czynszu w związku ze wzrostem wartości wydzierżawionego gruntu. Z dokumentacji sprawy 

wynika, że w 1999 roku wartość 1 m2 zabudowanego gruntu na terenie Ursynowa wynosiła 525 zł, 

natomiast w 2005 roku wartość ta wzrosła do wysokości 737 zł za m2. 

W dalszej części pisma Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła: 

Jednak na podstawie obecnie obowiązujących przepisów miejscowych SM „Przy Metrze” 

dysponuje skutecznym roszczeniem dot. bezprzetargowego nabycia dzierżawionego gruntu, na 

którym wybudowała budynki mieszkalne. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 uchwały 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_rady_miasta_XXVIII_534_2004.pdf) nr 

XXVIII/543/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, może nastąpić sprzedaż ww. działek na rzecz spółdzielni. W myśl ww. przepisu 

zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości sprzedawane na rzecz osoby, 

która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 

nieruchomość ta została zbudowana na podstawie zezwolenia na budowę, zabudowa 

nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest zgodne z treścią 

umowy, a także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wartość poniesionych 



Strona 5 z 10 

 

przez dzierżawcę bądź jego poprzedników nakładów przewyższa wartość zajętego na ten cel 

gruntu, a także wywiązuje się on ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy. 

Istotnie, w roku 1997 została określona roczna wysokości czynszu jako 104 473 zł plus 

podatek VAT. Wartość ta została wyliczona jako 1% iloczynu dzierżawionej powierzchni 30282 m2 i 

umownej wartości gruntu wynoszącej 345 zł za 1 m2. Strony wprawdzie uzgodniły, iż wartość 

gruntu została ustalona na okres 24 miesięcy, ale ani nie określiły metody ustalania wartości 

gruntu w późniejszych okresach, ani nie przewidziały jakiejkolwiek waloryzacji czynszu 

dzierżawnego. W szczególności umowa nie przewidywała jednostronnego określania przez 

wydzierżawiającego wysokości czynszu. 

Pomimo zawartych w piśmie Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz stwierdzeń dotyczących 

braku możliwości waloryzacji wysokości czynszu dzierżawnego Biuro Gospodarki 

Nieruchomościami w dniu 25 czerwca 2008 wystosowało do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” zawiadomienie (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/2008-06-25-pismo-BGN.pdf) o 

podwyższeniu czynszu dzierżawnego. Jednostronne podwyższenie czynszu nastąpiło, chociaż 

umowa dzierżawy z 2 października 1997 nie przewidywała możliwości ewentualnych waloryzacji 

wysokości czynszu w związku ze wzrostem wartości wydzierżawionego gruntu. SM „Przy Metrze” 

nie zastosowała się do niezgodnych z zawartą umową warunków w efekcie czego rozpoczął się 

trwający 10 lat proces sądowy (sygn. akt XXIV C 16/12 oraz XXIV C 549/15). 

Określona w zawiadomieniu wartość 1 m2 gruntu – 1 859,06 znacząco obiega od wartości 

gruntu z 2005 roku podanej w piśmie Prezydent Warszawy – 737 zł. Nie jest możliwe, aby w ciągu 

2 lat wartość gruntu wzrosła aż o 152%. Jak wynika z odpowiedzi 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/inf.publ.2018-05-15.pdf) na wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej wartość 1 m2 gruntu w 2018 roku wynosi 1 239 zł. Wartość gruntu w 

przeciągu 11 lat nie mogła zmaleć o jedną trzecią. Wskazane okoliczności jednoznacznie 

dyskwalifikują podaną w zawiadomieniu z 2008 roku wartość gruntu, która nie miała żadnego 

związku z rzeczywistością. 

W efekcie działań Biura Gospodarki Nieruchomościami, którego dyrektorem był Marcin 

Bajko członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” stracili możliwość odzyskania 

własności lokali i domów jednorodzinnych za budowę których zapłacili. 

Brak podniesienia czynszu spółdzielni Migdałowa II 

Umową zawartą w formie aktu notarialnego (http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf) 

Rep. A Nr 13556/97 z dnia 2 października 1997 Gmina Warszawa - Ursynów oddała w dzierżawę 

na okres 29 lat, nieruchomość gruntową, stanowiącą działki ewidencyjne nr 4/1 i 4/3 w obrębie 1-

11-05 o łącznej powierzchni 30 282 m2, na rzecz SM „Przy Metrze”. Mając prawo do gruntu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” wybudowała budynki mieszkalne na działkach 

ewidencyjnych nr 4/1 i 4/3. 

Następnie uchwałą nr 10/2002 z dnia 16 czerwca 2002 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze” został dokonany podział spółdzielni. Z jej zasobów utworzona 

została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Migdałowa II”. Z planu podziału składników oraz praw i 

zobowiązań SM „Przy Metrze”, będącego załącznikiem nr 3 do uchwały wynika, że SM 

„Migdałowa II” przejęła od SM „Przy Metrze” prawa i zobowiązania wynikające z umowy 
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dzierżawy z dnia 2 października 1997 w stosunku do gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 

4/3 w obrębie 1-11-05 o powierzchni 8 902 m2 wraz z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

znajdującym się na tym gruncie. 

W dniu 20 marca 2006 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Migdałowa II” wystąpiła z powództwem 

przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa m.in. o ustalenie, że jest ona sukcesorem praw i 

obowiązków SM „Przy Metrze” w stosunku do działki ewidencyjnej nr 4/3 w obrębie 1-11-05. W 

wyniku postępowania sądowego w wyroku z dnia 7 listopada 2008r. Sygn. akt VI 371/08 Sąd 

Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział VI Cywilny ustalił, że SM „Migdałowa II” stała się 

sukcesorem praw i obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” wynikających z umowy 

dzierżawy z dnia 2 października 1997r. w zakresie działki ewidencyjnej nr 4/3, co wynika z treści 

przepisu art. 111 ustawy z dnia 16 września 1982. 

Miasto stołeczne Warszawa znało powyższą sytuację prawną co potwierdziła pismem 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/BGN_2014-02-03.pdf) z dnia 3 lutego 2014 zastępca dyrektora 

BGN Izabela Budyta.  Pomimo tego Biuro Gospodarki Nieruchomościami w dniu 25 czerwca 2008 

wystosowało do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” zawiadomienie 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/2008-06-25-pismo-BGN.pdf) o podwyższeniu czynszu 

dzierżawnego dotyczące zarówno działki ewidencyjnej 4/1, jak i 4/3. Wprawdzie podwyższenie 

czynszu dzierżawnego dotyczącego działki 4/1, choć niezgodnie z umową dzierżawy, mogłoby 

dotyczyć SM „Przy Metrze” – to żądanie regulowania przez adresata czynsz dzierżawnego również 

za działkę 4/3, której dzierżawcą na mocy wyroku sądowego stałą się SM „Migdałowa II” było 

bezzasadne. 

W efekcie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Migdałowa II” przez następne lata płaciła czynsz 

dzierżawny w niezmienionej wysokości nie dostając zawiadomień o jego podwyższeniu ze strony 

Biura Gospodarki Nieruchomościami. Obecnie spółdzielnia ta ma otwartą drogę do uzyskania 

własności gruntu z bonifikatą 98%. Wobec nierównego traktowania dzierżawców wywodzących 

swe prawa z jednej umowy nie trudno nabrać podejrzeń o możliwość zaistnienia korupcji. 

Hipotetycznie stroną korumpującą urzędników BGN mogła być spółdzielnia „Migdałowa II”, 

aby płacić czynsz w niezmienionej wysokości. Bardziej prawdopodobnym jest jednak hipotetyczna 

korupcja ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.  Wyjaśnienie może być zaskakujące, 

ale prawdopodobne. SM „Przy Metrze” nie chciała dopuścić do sytuacji, gdy realna byłaby 

możliwość uregulowania stanu prawnego gruntu poprzez nabycie własności lub użytkowania 

wieczystego. Wygodniejszy dla zarządu był wieloletni proces, za który i tak zapłaciliby członkowie. 

Potwierdzeniem tego jest wynik głosowania na walnym zgromadzeniu. Za namową zarządu 

spółdzielni członkowie odrzucili (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/protokol_walnego_2015-10-10-

fragment.pdf) projekt uchwały zobowiązującej zarząd do uregulowania stanu prawnego gruntu.  

Niewłaściwa stawka opłaty dzierżawnej 

Jak wynika z odpowiedzi (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/inf.publ.2018-05-15.pdf) na 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej stawka czynszu dzierżawnego dla spółdzielni 

mieszkaniowych określona w załączniku nr 2 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.811_2017.zal2.pdf) do rozporządzenia 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.811_2017.pdf) Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waltz wnosi 50% stawki opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z § 5 pkt. 7 
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załącznika nr 1 (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.811_2017.zal1.pdf) do rozporządzenia 

wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku wg wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 

30 września danego roku. Podobne rozporządzenia obowiązywały w latach poprzednich: 

 4400/2013, (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.4400_2013.pdf). 

 4240/2010 (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.4240_2010.pdf), 

 czy 3355/2006 (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.3355_2006.pdf). 

Biuro Gospodarki Nieruchomościami powinno albo przestrzegać postanowień umowy 

dzierżawy (http://sm.sarata.pl/grunt/dzierzawa_29.pdf) z 2 października 1997, albo umowę 

wypowiedzieć na podstawie jej § 6 i stosować się do zasad wynikających ze wskazanych 

rozporządzeń.  

Domaganie się od spółdzielni deklaracji sprzecznych 

z interesem mieszkańców oraz niemożliwych do spełnienia 

Miasto stołeczne Warszawa domagało się od Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa II” 

potwierdzenia „obowiązku zwrotu przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu”. Można to rozumieć 

jako doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego co wiązałoby się z koniecznością wyburzenia 

wzniesionego na działce 4/3 obrębu 1-11-05 budynku mającego 115 mieszkań. 

Równie kuriozalne żądanie wysuwało miasto stołeczne Warszawa wobec Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przy Metrze”. Spółdzielnia miała zadeklarować, że zobowiązania wynikające z 

porozumienia zawartego w dniu 12 marca 1997 pomiędzy Gminą Warszawa - Ursynów, SBM 

„Natolin” i SM „Przy Metrze”, pozostają przy SM „Przy Metrze”. Należy przypomnieć, iż Wojewoda 

Warszawski Zdzisław Tokarski 27 stycznia 1998 wniósł (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/pismo-

wojewody-1998-01-27.pdf) o reasumpcję uchwały 401 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/uchwala_401-1997-08-07.pdf) ze względu na toczące się w 

Sądzie Wojewódzkim w Warszawie postępowanie w sprawie sporu pomiędzy SBM „Natolin” a 

SBM „Przy Metrze”. Wojewoda stwierdził, iż przeznaczenie do oddania na 29 lat spornych 

gruntów należy ocenić jako obejście prawa. 

Gmina Warszawa-Ursynów i jej następca prawny miasto stołeczne Warszawa znało 

powyższą sytuację. Nie tylko nie zastosowały się do pisma Wojewody Warszawskiego, ale 

domagały się od spółdzielni deklaracji niemożliwych do spełnienia, co potwierdziła pismem 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/BGN_2014-02-03.pdf) z dnia 3 lutego 2014 zastępca dyrektora 

BGN Izabela Budyta. 

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez zarząd i radę 

nadzorczą SM Przy Metrze oraz decyzje o umorzeniu postępowań 

W dniu 2005-12-19 kilku inwestorów złożyło zawiadomienia 

(http://sm.sarata.pl/zarzuty/2005-12-19-zawiadomienia.pdf) o popełnieniu przestępstwa przez 

zarząd i radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Podobne zawiadomienie 

(http://sm.sarata.pl/zarzuty/2006-04-11-zawiadomienie.pdf) zostało złożone w dniu 2006-04-11. 

Skarżyliśmy się między innymi na to, że spółdzielnia nie wykupując przed rozpoczęciem 

budowy gruntu od Gminy Warszawa-Ursynów złamała własny statut, nie uregulowała stanu 

http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.4400_2013.pdf
http://sm.sarata.pl/stan_prawny/zarz.4240_2010.pdf
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prawnego po zakończeniu inwestycji i e efekcie do tej pory nie mogliśmy zarządzać własnym 

majątkiem. 

Wszystkie postępowania zostały umorzone. Najpierw (http://sm.sarata.pl/zarzuty/2006-03-

03-umorzenie.pdf) w dniu 2006-03-03, później (http://sm.sarata.pl/zarzuty/2006-09-28-

umorzenie.pdf) w dniu 2006-09-28. Ostateczne postanowienie sądu zapadło 

(http://sm.sarata.pl/zarzuty/2006-10-10-zazalenie-i-postanowienie.pdf) 2006-10-10. Ani 

prokuratura, ani sąd nie dopatrzyły się naruszeń prawa. Tym bardziej nie dopatrzyłyby się 

naruszeń prawa przez urzędników samorządowych w równym stopniu narażając osoby 

finansujące w tym czasie budowę lokali na omawianych działkach na poważne straty finansowe. 

Ignorowanie przez sądy powszechne rzeczywistego stanu  

prawnego budynków wzniesionych na gruntach dzierżawionych 

Aż do roku 2013 linia orzecznicza sądów powszechnych ignorowała fakt, że spółdzielnie 

mieszkaniowe budując na gruntach dzierżawionych nie są właścicielami wzniesionych budynków i 

co za tym idzie nie mogły skutecznie ustanowić spółdzielczych przydziałów lokali. 

Przełom nastąpił wraz z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego III CZP 104/12 

(http://sm.sarata.pl/stan_prawny/III_CZP_104_12.pdf) z 24 maja 2013. Uchwała podkreślała, że  

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być ustanowione tylko w budynku 

stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni (art. 9 ust. 2 u.s.m.; poprzednio - art. 213 § 3 

Prawa spółdzielczego z 1982 r., i art. 135 § 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich 

związkach, Dz. U. nr 12, poz. 61 ze zm.). Treść art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. 

przeczy wymaganiom przyzwoitej legislacji. Nawet przejściowy charakter omawianego 

rozwiązania nie pozwala na uznanie jego poprawności prawnej, skoro w art. 36 u.s.m. wyrażono 

właściwą, zasadę ogólną, tj. możliwość ustanowienia odrębnej własności lokal w budynkach i 

położonych na gruntach określonych w art. 35 ust. 1 u.s.m. jedynie po nabyciu przez spółdzielnię 

własności lub użytkowania wieczystego działek, na których wzniesiono te budynki. 

Będący w składzie orzekającym profesor Krzysztof Pietrzykowski opublikował artykuł wraz z 

projektem (http://sm.sarata.pl/stan_prawny/sp-prawo-mieszk-Krzysztof-Pietrzkowski.pdf) ustawy 

zmierzającej do rozwiązania problemu budynków na gruntach dzierżawionych. Niestety, projekt 

ustawy nie został skierowany do Sejmu. 

Nadal jednak przez sądy jest ignorowany fakt, że podstawie art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu 

cywilnego budynki na gruntach dzierżawionych są własnością miasta stołecznego Warszawy. 

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 

oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego budynki takie stanowią gminny 

zasób nieruchomości. 

Przykładem ignorowania stanu prawnego jest sprawa V Ca 3322/15, która toczyła się przed 

Sądem Okręgowym dla Warszawy. Pomimo tego, iż powołana w sprawie biegła w opinii 

(http://sm.sarata.pl/2016_apelacja/V_Ca_3322_15-opinia.pdf) zwracała uwagę, iż nieruchomość 

taka stanowi gminny zasób nieruchomości (str. 59) en fragment opinii został w uzasadnieniu 

(http://sm.sarata.pl/2016_apelacja/V_Ca_3322_15-uzasadnienie.pdf) wyroku przemilczany. 
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Pewną jaskółką był wyrok w identycznej sprawie, gdzie sąd oddalił 

(http://wlasnosc.waw.pl/files/V_Ca_1223_16-wyrok-z-uzasadnieniem.pdf) powództw, ale ze 

względu na względy społeczne: 

Zgodnie bowiem z art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 

Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawo i nie 

korzysta z ochrony. 

Sąd Okręgowy dobitnie podkreślił złą wolę spółdzielni, która przez 20 lat nie skorzystała z 

możliwości objęcia gruntu w użytkowanie wieczyste. W uzasadnieniu wyroku w sprawie 

V Ca 1771/19 () można miedzy innymi wyczytać 

(http://sm.sarata.pl/2019_apelacja2/V_Ca_1717_19-wyrok-z-uzasadnieniem.ocr.pdf): 

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

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

prawnego co do miejsca swojego zamieszkania. Grunt ten jest własnością Gminy, która w każdej 

chwili ma prawo wystąpić przeciwko pozwanym z pozwem o eksmisję. 

 Jak wynika z pism procesowych przedłożonych do akt sprawy, tj. kopii uchwał Rady Gminy, 

została podjęta już w 2000 roku uchwała o przeznaczeniu tego gruntu w użytkowanie wieczyste. 

Sąd Okręgowy wskazuje, że Spółdzielnia w toku sprawy, przed żadną instancją nie zdołała wyjaśnić 

co stało na przeszkodzie, że takowa umowa użytkowania wieczystego nie została zawarta 

pomiędzy właścicielem gruntu a Spółdzielnią. Podnieść należy, iż pozwani dopełnili swego 

obowiązku dokonując zapłaty za budowę domu w 1998 roku na rzecz Spółdzielni, natomiast 

powód zaniechał swego obowiązku wypływjącego z tejże umowy. 

 

 

http://sm.sarata.pl/2019_apelacja2/V_Ca_1717_19-wyrok-z-uzasadnieniem.ocr.pdf
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Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do 

zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie 

ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5. 

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie 

ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na 

wniosek pokrzywdzonego. 

 

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 

obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Art. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu 

terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest 

do wydawania decyzji administracyjnych; 

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba 

zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności 

usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane 

przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. 

 


