
Sygn. akt VIII Kp 993/20
PR 3 Ds. 1265.2019.KPK

POSTANOWIENIE
Dnia 25 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SO Wojciech Małek

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kijak 

na podstawie art. 306 § 1 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. i art. 465 § 1 i 2 k.p.k.

postanawia:
uwzględnić zażalenia i uchylić postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa 

Ursynów w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 

PR 3 Ds. 1265.2019.KPK, przekazując sprawę do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie
W dniu 23 września 2019 r. do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie 
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przy udziale Prokuratora:
po rozpoznaniu zażaleń pokrzywdzonych Krzysztofa , Mariusza , 

Zbigniewa Saraty
na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów w Warszawie 

z dnia 6 lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 3 Ds. 1265.2019.KPK 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, złożone przez Zbigniewa Saratę, 

Krzysztofa                  , Artura                      , Krzysztofa                   , Andrzeja                      , 

Wojciecha                    , Mariusza                  . Zawiadomienie dotyczyło popełnienia 

przestępstwa 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 osiągnięcia korzyści majątkowej, 

wprowadzili 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 szkodę skarżących oraz ponad 300 innych członków spółdzielni dających się



imiennie ustalić osób, a o których dokładne ustalenie skarżący wnieśli w owym 

zawiadomieniu.1
Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, w dniu 22 czerwca 1996 r. 

została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Gminą Warszawa Ursynów reprezentowaną przez 

Zastępców Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów Janusza Nowaka i Tomasza Grochulskiego 

a Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” w Warszawie reprezentowaną przez ówczesnego 

Prezesa Zarządu Ewę Zacharewicz i Zastępcę Prezesa Jerzego Sofmskiego. Na mocy tejże 

umowy Gmina Warszawa Ursynów oddała SM „Przy Metrze” działkę ewidencyjną nr 4 -  część 

z obrębu 1-11-05 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. Umowa została podpisana na 

okres 3 lat (§ 3 umowy), z zastrzeżeniem, że w razie korzystnego dla SM „Przy Metrze” 

rozstrzygnięcia procesu sądowego w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 2/93 z dnia 15 czerwca 

1993 r. w sprawie podziału SBM „Natolin”, w zakresie przyznania SM „Przy Metrze” terenu 

objętego zawieraną umową lub zawarcia ugody sądowej, ewentualnie pozasądowej, w sprawie 

objętej zaskarżoną uchwałą, podpisywana umowa dzierżawy zostanie rozwiązana a grunty nią 

objęte zostaną przekazane w użytkowanie wieczyste na rzecz SM „Przy Metrze” (§11 umowy). 

W § 4 ustalono, że Spółdzielnia będzie płacić czynsz w wysokości 47 688 zł rocznie + 22 % 

VAT. W § 14 zaś ustalono, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w każdym czasie za 

zgodą stron.2

W dniu 2 października 1997 r. przed notariuszem została sporządzona nowa umowa 

dzierżawy między Januszem Nowakiem i Tomaszem Grochulskim działającymi w imieniu 

Zarządu Gminy Warszawa Ursynów jako Wiceburmistrzowie, a Elżbietą Dobrzańską i Ewą 

Zacharewicz działającymi jako Przedstawiciele Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze”. Zgodnie z treścią umowy, przedstawiciele Zarządu Gminy oświadczyli, że 

Wydzierżawiający jest właścicielem z mocy prawa nieruchomości gruntowej stanowiącej 

niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 4/1 i 4/3 z obrębu 1-11-05 i oddają ten grunt 

w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. Umowa ta została zawarta na 29 lat i 

z dniem podpisania (2.10.1997) te umowy ulega rozwiązaniu umowa dzierżawy z dnia 22 

czerwca 1996 r. Strony uzgodniły, że z tytułu dzierżawy Spółdzielnia będzie płaciła roczny 

czynsz w wysokości 104 473 zł + 22% VAT, która to wartość została ustalona na okres 24 

miesięcy. Ponadto umowa ta stanowiła podstawę do ubiegania się SM „Przy Metrze” o 

zezwolenie na budowę. W § 13 ustalono, że umowa ta rozwiązuje się z chwilą zawarcia 

pomiędzy stronami umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu

1 Zawiadomienie k. 2-15.
2 Umowa dzierżawy k. 19-20.
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lub — w razie zmiany przepisów - umowy przeniesienia własności gruntu.3
Ponadto pismem z dnia 27 stycznia 1998 r. Wojewoda Warszawski stwierdził, 

że uchwała nr 401 z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu (...) stanowiącego 

część działki ewidencyjnej nr 4 (...) na okres 29 lat na rzecz SM „Przy Metrze” w trybie 

bezprzetargowym oraz uchwała nr 418 z dnia 9 września 1997 r. w sprawie wydzierżawienia 

gruntu na okres 29 lat pod zabudowę mieszkaniową Rady Gminy Warszawa Ursynów naruszają 

prawo i fakt podjęcia uchwał, których przedmiotem jest przeznaczenie do oddania w dzierżawę 

na 29 lat spornych gruntów stanowi obejście prawa.4
Decyzją Nr 735/D/97/MU Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów zezwolono SM „Przy 

Metrze” na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej „Migdałowa I” (obiektów 

wymienionych w owej decyzji) na terenie działki nr 4 z obrębu 1-11-05 przy ul. Lanciego 

w Warszawie.5
Zgodnie ze statutem SM „Przy Metrze” celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin, przez dostarczanie 

członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, miejsc 

postojowych w garażu wielostanowiskowym, a także lokali o innym przeznaczeniu. 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in. budowanie lub nabywanie domów 

jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów (§ 4 ust. 2 pkt 

3 statutu). W myśl ust. 3 pkt 1 tego paragrafu Spółdzielnia w ramach swojej działalności 

nabywa potrzebne jej tereny na własność lub przejmuje w użytkowanie wieczyste. Ponadto 

zgodnie z § 11 Statutu, z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej 

własności lokalu, Spółdzielnia zawiera pisemną umowę o budowie lokalu lub miejsca 

postojowego. Umowa taka zobowiązuje strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy

0 ustanowienie odrębnej własności lokalu. Z chwilą zawarcia takiej umowy, powstaje 

roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane ekspektatywą lokalu. Członek 

Spółdzielni, który nabywa ekspektatywę odrębnej własności lokalu, obowiązany jest wnieść 

wkład budowlany (§ 16).6

3 Akt notarialny k. 21-23.
4 Pismo Załącznik Nr 4 do Wniosku o uzupełnienie postępowania z dnia 12 września 2020 r.
5 Decyzja -  Załącznik nr 5 do Wniosku o uzupełnienie postępowania z dnia 12 września 2020 r.
6 Statut -  Załącznik nr 8 do Wniosku o uzupełnienie postępowania z dnia 12 września 2020 r.
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Jak wynika z zeznań pokrzywdzonego Mariusza                     , jednego z mieszkańców 

zabudowy szeregowej powstałej na dzierżawionym przez SM „Przy Metrze” terenie, w dniu

1 kwietnia 1998 r. podpisał on umowę na podstawie, której swoimi wpłatami miał finansować



budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, na około 300 metrowej działce, która 

to działka po zakończeniu budowy miała stać się jego własnością. W umowie -  jak zeznaje 

pokrzywdzony -  wprost było wskazane, że SM wykupi grunt, którego w tamtej chwili i obecnie 

była jedynie dzierżawcą. Pierwsza wpłata po zawarciu umowy miała być przeznaczona na 

kupno tej działki gruntu. Do tej pory 

jest to związane z faktem użytkowania 

lokalu. Dzierżawiony przez Spółdzielnię teren stanowi jej mienie i jest przez nią zarządzany. 

Opłaty eksploatacyjne są opłatami jednolitymi w stawce określonej z obowiązującymi 

uchwałami rady nadzorczej. Z kolei zawierane umowy dzierżawy -  zgodnie z tłumaczeniami 

przedstawicieli Spółdzielni - miały wyłącznie na celu zyskanie czasu na przygotowanie 

dokumentów do ustanowienia użytkowania wieczystego.

jest pokrycia środkami finansowymi tego 

funduszu, zaś wartość na dzień bilansowy wynosiła 17,7 min zł, przy czym wszystkie posiadane 

przez Spółdzielnię środki finansowe stanowiły 5,7 min zł.8

Dodatkowo, jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, Miasto Warszawa 

nie ustanowiło na dzierżawionym terenie użytkowania wieczystego z uwagi na powstałe

7 Zeznania k. 27-28.
8 Opinia załącznik nr 9 do Wniosku o uzupełnienie postępowania z dnia 12 września 2020 r.
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jednak działka (ta i pozostałe na dzierżawionym przez SM 

terenie) nie została wykupiona, ani nie oddano tego terenu w użytkowanie wieczyste. 

Pokrzywdzony zapłacił 340 tys. zł tytułem budowy domu oraz nabycia gruntu na własność, do 

czego nie doszło. Mariusz              zeznał, że m.st. Warszawa zwracało się do zarządu 

Spółdzielni z propozycją uregulowania spraw prawa własności gruntu, jednak Spółdzielnia nie 

przystępowała do podjęcia decyzji.7 W piśmie Spółdzielni do Prokuratury Rejonowej 

Warszawa Ursynów z dnia 23 grudnia 2019 r. wyjaśniono, że wobec treści Uchwały Sądu 

Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12), spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego 

spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego 

prawa. Zatem do czasu uregulowania stanu prawnego obecnie dzierżawionej nieruchomości 

brak jest podstaw do ustanawiania na ww. nieruchomości spółdzielczych własnościowych 

praw do domów jednorodzinnych/lokali i w związku z tym posiadacze ekspektatyw są 

zobowiązani do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, a 

Skarżący zarzucają Spółdzielni pobieranie wysokiej opłaty za dzierżawę gruntu, która 

to opłata jednak nie jest przekazywana właścicielowi gruntu, czyli Miastu Stołecznemu 

Warszawie. Jak wynika z opinii niezależnego biegłego rewidenta przedstawionej przez 

skarżących Zbigniewa Saratę i Krzysztofa            z dnia 22 kwietnia 2014 r., mimo wysokich 

opłat członków na rzecz funduszu remontowego brak 



zadłużenie Spółdzielni, w kwocie 5 min zł z tytułu dzierżawy gruntu.
Jednak jak tłumaczą Prezes Zarządu SM i pełnomocnik Zarządu w piśmie do 

Prokuratury z dnia 23 grudnia 2019 r., Spółdzielnia pobiera od mieszkańców, których lokale 

położone są na nieruchomości objętej umową dzierżawy podwyższone stawki w relacji do 

kwot, które wynikają z umowy dzierżawy z dnia 2 października 1997 r., zaś nieprzekazaną do 

Urzędu m.st. Warszawy kwotę pobranej zaliczki Spółdzielnia wpłaca tytułem rezerwy 

utworzonej na ten cel zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Powodem 

tworzenia takiej rezerwy jest fakt pond 5-krotnego podwyższenia przez Miasto Warszawa 

czynszu dzierżawnego, a wobec odmowy Spółdzielni na taką podwyżkę, wszczęto 

postępowanie o zapłatę. W związku z tym, że należności dochodzone przez m.st. Warszawa są 

należnościami spornymi należało je — w ocenie przedstawicieli Spółdzielni, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie ustawy o rachunkowości — zatrzymać na utworzonej w 

tym celu rezerwie, stąd też pobrane w większej ilości kwoty zaliczki na poczet opłat z tytułu 

dzierżawy nie mogą zostać zwrócone mieszkańców Spółdzielni, do czasu uprawomocnienia się 

wyroku sądu cywilnego w tej sprawie. Przedstawiciele Spółdzielni wskazali w piśmie, że mimo 

czynionych od lat starań, Miasto Stołeczne nie wywiązuje się z przyjętego na siebie 

zobowiązania i odmawia zawarcia ze Spółdzielnią umowy użytkowania wieczystego i od kilku 

lat stoi na stanowisku, że ustanowienie użytkowania wieczystego nie może zostać zawarte 

wobec zadłużenia Spółdzielni spowodowanego niewnoszeniem opłat z tytułu czynszu 

dzierżawnego w prawidłowej wysokości.
W okresie od 19 grudnia 2006 r. do 30 marca 2007 r. w Delegaturze Biura Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Ursynów została przeprowadzona kontrola 

w zakresie prawidłowości ustanowienia przez Gminę Warszawa Ursynów prawa użytkowania 

wieczystego gruntów na rzecz SM „Przy Metrze”, z której powstało wystąpienie pokontrolne. 

Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego, na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów 

miejscowych SM dysponowała skutecznym roszczeniem dotyczącym bezprzetargowego 

nabycia dzierżawionego gruntu. Ponadto uznano, że umowa dzierżawy z 2 października 

1997 r. nienależycie zabezpieczyła interes majątkowy Gminy Warszawa Ursynów, gdyż w 

umowie ustalono kwotę czynszu dzierżawnego na okres 24 miesięcy, bez wskazania 

możliwości ewentualnych waloryzacji wysokości czynszuw związku ze wzrostem wartości 

wydzierżawionego gruntu, co spowodowało stratę finansową — jak wyliczono — nie mniejszą 

niż 500 tys. zł.9 Wobec powyższego z dniem 1 lipca 2008 r. ustalono roczną stawkę czynszu

9 Wystąpienie pokontrolne k. 167-169.
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dzierżawnego w wysokości 686 811,87 zł brutto, (pismo k. 273) Z kolei z dniem 1 lipca 2019 

r. ustalono, że roczny czynsz dzierżawny za działkę nr 4/3 (dzierżawioną przez SM „Przy 

Metrze”) będzie wynosił 153 982,00 zł + 23%VAT.10

Wobec faktu, że mieszkańcy od ponad 20 lat nie mogą nabyć tytułu prawnego do 

użytkowanych przez siebie lokali/domów jednorodzinnych i wobec uznania, że Spółdzielnia 

bezprawnie pobiera od nich opłaty, część z mieszkańców zaprzestała uiszczania opłat. 

W związku z tym Spółdzielnia występowała z powództwami do sądu cywilnego o zapłatę. 

Wyroki te Spółdzielnia dołączyła do swojego pisma z dnia 23 grudnia 2019 r.

Pozwem z dnia 21 grudnia 2018 r. (data prezentaty Biura Podawczego) SM „Przy 

Metrze” wniosła o zobowiązanie pozwanego Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia 

oświadczenia woli, w którym m.in. Miasto Stołeczne ustanawia na rzecz SM „Przy Metrze” 

prawo użytkowania wieczystego dzierżawionego gruntu, szczegółowo opisanego w treści 

oświadczenia woli, a także, że przenosi na rzecz Spółdzielni prawo własności znajdujących się 

na gruncie budynków i urządzeń, wniesionych na dzierżawionym gruncie za środki finansowe 

członków powodowej Spółdzielni.11

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. II C 33/19 Sąd oddalił powództwo 

spółdzielni.

Ponadto w piśmie z dnia 25 stycznia 2019 r. skierowanym do Prezesa Zarządu SM, 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów poinformował, że obecnie wobec braku prawnych możliwości 

ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego 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. Jednakże 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 gruntu.12

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa 

Ursynów w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie:

1. mającego miejsce w okresie od 1997 r. do dnia 6 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

10 Pismo k. 171.
11 Pozew wraz z załącznikami k. 197-286.
12 Pismo k. 177.
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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 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk -  wobec 

stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion przestępstwa;
2. mającego miejsce w dniu 2 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 Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” umowy dzierżawy gruntów 

na okres 29 lat, czym działali na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 

kk -  wobec stwierdzenie, że nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa;

3. mającego miejsce w okresie od 1997 r. do dnia 6 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 administrowanie, czym 

działali na szkodę interesu publicznego oraz ustalonych mieszkańców Spółdzielni, 

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk — wobec stwierdzenia, że czyn nie 

zawiera znamion przestępstwa.13
Na postanowienie Prokuratora zażalenie wniósł w dniu 5 marca 2020 r. (data prezentaty 

10 marca 2020 r.) Zbigniew Sarata, który zaskarżył postanowienie Prokuratora w całości,

13 Postanowienie k. 328-334.
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zarzucając:

I. obrazę 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 

postępowanie 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 osiągnięcia 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 gruntów na okres 29 lat, czym działali na szkodę interesu
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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 doi 

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.
W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie 

postanowienie Prokuratora, zarzucając:
I. obrazę 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 postępowanie nie
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poparł i przyłączył się do zażalenia Zbigniewa Saraty.
W tym samym dniu wpłynęło zażalenie Mariusza                     , który zaskarżył w całości 

sprawy Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów do dalszego prowadzenia.
W dniu 10 marca 2020 r. do Prokuratury wpłynęło zażalenie Krzysztofa               , który 



osiągnęło zakreślonego przez ustawodawcę celu (postępowania przygotowaw

czego) - 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 osiągnięcia 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 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.

c) 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.
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i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje: zażalenia zasługiwały na uwzględnienie, 

albowiem decyzja Prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa, w ocenie Sądu Okręgowego, 

zapadła przedwcześnie.
Jak wynika z akt niniejszej sprawy, Prokurator w ramach postępowania sprawdzającego 

skoncentrował się jedynie na analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących załącznik do 

zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonych przez pokrzywdzonych, na 

ich zeznaniach oraz piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, które stanowiło 

polemikę z argumentami skarżących.
Wobec wielu kwestii różniących się w ocenie z jednej stronie - skarżących, z drugiej 

strony - Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, Prokurator nie podjął żadnych czynności 

mających na celu usunięcie rozbieżności.
Część motywacyjna zaskarżonego postanowienia skupia się na wskazaniu, iż brak jest 

w przedmiotowej sprawie znamion przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.
Sąd zgadza się z oceną, że kluczowe w tego typu sprawach jest ustalenie zamiaru 

kierunkowego, jakiego wymaga dyspozycja art. 286 k.k. Jednakże dowody zgromadzone do tej 

pory nie są wystarczające dla formułowania kategorycznych ocen, w wyniku których 

pokrzywdzonym odmówiono ochrony na gruncie prawa karnego. Kwestia oceny zamiaru 

w kontekście art. 286 k.k., a także błędnego wyobrażenia o stanie rzeczywistym po stronie 

pokrzywdzonych, oczywiście, nie jest łatwa, często wymaga czynienia żmudnych 

i pracochłonnych ustaleń nie tylko w oparciu o deklaracje pisemne i ustne osób 

zainteresowanych, ale też na podstawie pozostałych okoliczności sprawy. Trudno 

o procesach zachodzących na poziomie intelektu wnioskować bez przesłuchania osoby, której 

to dotyczy i innych niezbędnych osób, a jedynie na podstawie dokumentów.
Prokurator w uzasadnieniu postanowienia wskazuje, że zgromadzona dokumentacja 

w sprawie nie potwierdziła twierdzeń zawiadamiających, zwłaszcza okoliczność, że umowa 

dzierżawy z dnia 2 października 1997 r. miałaby być nieważna nie wynika z odpowiedzi 

Spółdzielni, ani z jakiegokolwiek dokumentu dołączonego do akt sprawy. Wskazać należy, 

że jakkolwiek nie rozstrzygając kwestii ważności umowy dzierżawy z dnia 2 października 

1997 r„ w aktach sprawy znajduje się dokument -  pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 

stycznia 1998 r. , w którym stwierdził, że uchwała nr 401 z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie 

wydzierżawienia gruntu (...) stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 4 (...) na okres 

29 lat na rzecz SM „Przy Metrze” w trybie bezprzetargowym oraz uchwała nr 418 z dnia
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9 września 1997 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 29 lat pod zabudowę 

mieszkaniową Rady Gminy Warszawa Ursynów naruszają prawo i fakt podjęcia uchwał, 

których przedmiotem jest przeznaczenie do oddania w dzierżawę na 29 lat spornych gruntów 

stanowi obejście prawa.
Ponadto niewątpliwe jest, że mieszkańcy dzierżawionych działek byli i są zobligowani 

do regulowania opłat eksploatacyjnych, czynszu dzierżawnego wobec faktu, 

że korzystali/korzystają z nieruchomości. Jednakże punktem wyjścia do ustaleń w zakresie 

ponoszonych przez mieszkańców wydatków jest kwestia praw Spółdzielni Mieszkaniowej 

do przedmiotowych terenów i ustalenie opieszałości zarówno Spółdzielni, jak i Miasta 

Stołecznego Warszawy do uregulowania statusu prawnego dzierżawionych działek. 

Co prawda, w zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się dokumenty stwierdzające, 

że obecnie brak jest prawnych możliwości ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa 

użytkowania wieczystego, w związku z tym Miasto Stołeczne Warszawa ma podejmować kroki 

mające na celu przeniesienie na rzecz Spółdzielni prawa własności nieruchomości, jednak 

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 gruntu. Nadmienić w tym miejscu należy, że zaległość z 

tytułu czynszu dzierżawnego -  jak wynika z pisma odpowiedzi Spółdzielni -  powstała w 

związku ze znaczną podwyżką kwoty czynszu w 2008 r., jednak od momentu podpisania 

umowy dzierżawy z 1997 r. (czy biorąc pod uwagę nawet poprzednią umowę z 1996 r.) do 

2008 r. minęło wiele lat, w czasie których sytuacja prawna dzierżawionych działek mogła 

zostać uregulowana.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że należy uwzględnić zażalenia, 

a Prokuratorowi zalecić wykonanie poniższych czynności:

1. niewątpliwie istotne byłoby 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 :yplanów 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;
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2. ustalenie dokładnej kwoty zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” z tytułu czynszu dzierżawnego, a także uzyskanie harmonogramu 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;
3. przesłuchać upoważnionych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 

Metrze” na okoliczność pobieranych od mieszkańców opłat, a także ustalenie 

przyczyn powstania znacznych zaległości funduszu remontowego.

4. przesłuchać co najmniej składających zawiadomienie o przestępstwie na 

okoliczność dokumentacji złożonej przez osoby reprezentujące Spółdzielnie 

Mieszkaniową „Przy Metrze”
Należy również zauważyć, że po przeprowadzeniu wskazanych wyżej dowodów może 

ujawnić się kolejność dalszego uzupełnienia materiału dowodowego.

Po przeprowadzeniu wyżej wskazanych czynności i ich analizie, Prokurator powinien 

podjąć ewentualnie inne działania dowodowe, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej oceny 

stanu sprawy.
W tym stanie rzeczy, Sąd Okręgowy uznał, iż postanowienie Prokuratora o odmowie 

wszczęcia śledztwa nie mogło się ostać i powinien on wnikliwie i rzetelnie uzupełnić 

postępowanie dowodowe we wskazanych przez Sąd Okręgowy kierunkach oraz ponownie 

przeanalizować przedmiotową sprawę pod kątem ustalenia, czy w sprawie zostały wypełnione 

znamiona przepisów karnych i jakie ewentualnie kwalifikacje powinny być przyjęte 

i zastosowane.
Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy uwzględniając zażalenia, zaskarżone 

postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa uchylił.
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